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“Já que tantos ousaram, também 

ousarei. 

A Verdade, a direi porque me prometi 

dizer... 

Meu dever é falar; não quero me tornar 

um cúmplice.” 

 

 

Emile Zola – “J’ACCUSE” 

(amanhecer de 13 de janeiro de 1898) 
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RESUMO 

 

Este trabalho busca resgatar a 

uniformidade dos procedimentos, 

através de uma proposta de criação de 

um manual para licitações e contratos, 

levando em consideração os aspectos 

operacionais daquelas áreas, com o 

intuito de servir como orientador nas 

licitações e nas contratações realizadas 

pela Secretaria da Fazenda. 
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INTRODUÇÃO 

 

A elaboração deste trabalho tem por finalidade a complementação dos estudos 

realizados no curso de Pós Graduação em Administração Pública da Escola de Administração 

da Universidade Federal da Bahia e que faz parte do Programa de Capacitação dos Servidores 

da Secretaria da Fazenda, Projeto de Modernização. 

 

O tema escolhido leva à criação de um produto que simplifique o gerenciamento das 

áreas de licitações e contratos, com o fim específico de alcançar um melhor serviço prestado 

pelo Estado, sem perda da qualidade, e não permitindo que as alterações futuras quebrem a 

continuidade dos serviços. 

 

A partir dessa perspectiva, chegou-se à conclusão da necessidade de elaboração de um 

trabalho em que ficarão registrados, em forma de conceitos explicativos, os passos que os 

Gestores de Licitações e Contratos deverão adotar no seu dia-a-dia. 

 

Primeiramente, é necessário entender os preceitos contidos nas normas jurídicas 

vigentes no País e, em especial, a Lei nº 8.666, de 13 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, a Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, bem como a Emenda Constitucional nº 

19, de 04 de junho de 1998. 

 

As Leis nº 8.666/93 e nº 8.883/94 instituíram as normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos a serem aplicadas pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, subordinando todos os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 

controladas por eles, direta ou indiretamente. 

 

Já a Emenda Constitucional nº 19 excluiu do campo de incidência da Lei de Licitações 

e Contratos as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias que 

explorem atividades econômicas, de produção ou de comercialização de bens ou serviços, 

determinando que estas tenham estatutos próprios, com a condição de que fiquem 

subordinados aos princípios da administração no tocante à contratação de obras, serviços e 
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alienações. A emenda citada impõe ainda um regime privilegiado ao criar prerrogativas na 

relação Estado-Particular ou o próprio Estado na condição de contratado. 

 

Diante da situação anteriormente apontada, é de se ver que os contratos 

administrativos  impõem regras e cláusulas unilaterais, devendo a contratada aceitá-las ou 

não. São, portanto, verdadeiros contratos de adesão. A autoridade estabelece as regras de 

forma unilateral e não permite que a outra parte possa discuti-las, em razão de que estas não 

poderão ser modificadas substancialmente. 

 

Assim, podem-se citar alguns conceitos para contratos administrativos, como é o caso 

do professor Hely Lopes Meireles, segundo o qual, "Contratos Administrativos é o ajuste que 

a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com o particular ou outra entidade 

administrativa, para a concecução de objetivos de interesse público, nas condições desejadas 

pela própria administração" (1999, p. 172). Enquanto para Maria Sylvia Zanelli Di Pietro "A 

expressão contratos da administração é utilizada no sentido amplo, para abranger todos  os 

contratos celebrados pela administração pública, seja pelo regime de direito público, seja 

sobre o regime de direito privado. Enquanto que a expressão contrato administrativo é 

reservada para designar tão-somente os ajustes que a administração celebra com pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a concecução dos fins públicos, seguindo o 

regime jurídico de direito público" (2000, p. 232). 

 

Para concluir, de forma simplificada, ficou visível a necessidade de elaborar um 

projeto de padronização das diversas etapas que o procedimento exige nas aquisições e 

alienações de bens e serviços efetuadas pelo Estado. A partir daí, tornou-se obrigatória a 

criação de um Manual de Procedimentos Licitatórios e Contratuais. 
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METODOLOGIA 

 

Como monografia, este trabalho visa a complementação do curso de Pós-Graduação 

em Administração Pública, com o fim da obtenção do título para seus autores. 

 

No primeiro momento do curso, foram pensados diversos temas para elaboração do 

trabalho, tais como: Qualidade no Setor Público; Terceirização do Serviço Público; 

Administração Tributária; Educação Tributária, etc., todos voltados para a área fazendária. Na 

dúvida sobre a escolha, pensou-se em algo novo sobre as áreas de licitações e contratos, que 

abrangesse a elaboração, os controles, a fiscalização, bem como todas as normas que regem a 

matéria. 

 

A partir daí, era necessário que se escolhesse, dentro dos temas licitações e contratos, 

o que poderia ser feito para melhorar a forma de se administrar as áreas. A solução encontrada 

foi a da criação de um Manual que abrangeria o gerenciamento dos procedimentos quanto aos 

aspectos operacionais, servindo como orientador nas contratações e dando uma visão 

explicativa e conceitual das normas atuais vigentes no País, de modo que não deixasse dúvida 

de como gerir o setor. 

 

A primeira fase foi a de pesquisa bibliográfica, na qual foram catalogados vários 

livros, leis, artigos em revistas, consultas e editoriais que tratassem das matérias licitações e 

contratos, a fim de que fossem elaborados os conceitos. Pesquisa esta efetuada na própria 

Universidade Federal da Bahia, nas Bibliotecas das Secretarias da Fazenda e da 

Administração do Estado da Bahia, na Internet, etc. 

 

A fase seguinte foi a de busca de esclarecimentos junto aos gerentes dos setores de 

licitações e contratos das Secretarias de Administração e Fazenda, através de reuniões 

informais e um fórum de debates sobre os temas mais polêmicos para que se chegasse a um 

consenso sobre as questões e, o mais importante, tirando as dúvidas que porventura 

aparecessem. 

 

Com todo o material em mãos, a equipe voltou os seus esforços no sentido de 

formalizar tecnicamente aquilo que se pretendia, que era a elaboração de um Manual. Para 
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tanto, inicialmente ficou estabelecido que, duas vezes por semana, todos os membros se 

reuniriam, em uma espécie de mesa redonda, podendo participar qualquer convidado que 

pudesse colaborar com os trabalhos.  

 

Depois de certo tempo, o primeiro esboço do Manual já estava pronto. As reuniões 

passaram a ser mais espaçadas e cada membro da equipe ficou com uma minuta do trabalho a 

fim de fazer as correções e sugestões finais do trabalho que estava sendo encerrado. 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATUAIS NO ÂMBITO 
DA SECRETARIA DA FAZENDA 
 

Capítulo 1 – Preâmbulo: 

 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 06 de outubro de 

1988, a ordem econômica foi valorizada ao prever os princípios básicos para a perfeita 

realização das suas atividades. O ordenamento constitucional, voltado aos princípios da livre 

concorrência, destacou o tratamento isonômico do Estado em relação às obras, serviços, 

compras e alienações que são contratados mediante processo de licitação pública (Art. 37, 

inciso XXI da Constituição Federal). 

  

 Para regulamentar a norma constitucional citada anteriormente, foi elaborada e promulgada a 

Lei nº 8.666, de 13 de junho de 1993 (Lei de Licitações), alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de 

junho de 1994 (Licitações e Contratos da Administração Pública), que determinou a aplicação 

dos novos procedimentos licitatórios. No âmbito estadual, continua em vigor a Lei n.º 4.660, 

de 08 de abril de 1986, anterior à Constituição, apenas em seus aspectos operacionais. Diante 

de tal fato é que se foi motivado para a elaboração de um manual. Cria-se, dessa forma, o 

Manual de Procedimentos Licitatórios e Contratuais, com a finalidade de servir como meio 

orientador nas contratações da Secretaria da Fazenda, levando em consideração que os 

instrumentos jurídicos negociais serão regidos pelas normas de direito público, pelo princípio 

da autonomia das vontades, bem como pelas regras procedimentais aqui contidas. 

 

Dentro das atividades contratuais, deverão ser sempre analisadas as interfaces das 

contratações com as normas jurídicas atinentes ao direito público, ficando excluídos da 

abrangência deste Manual os contratos individuais de trabalho, ainda que de ordem técnica, 

que serão subordinados às normas elaboradas pela Secretaria da Administração. 

 

As providências preliminares e necessárias para a instauração dos processos de contratação, 

inclusive sua autorização, independente dos limites de competência, serão de responsabilidade 

do órgão interessado, sendo que essa autorização dar-se-á dentro dos limites estabelecidos no 

Capítulo 3 deste Manual. Os contratos firmados terão suas minutas previamente submetidas à 

análise da Procuradoria Geral do Estado, através de sua Representação. Deste modo as 

contratações deverão sempre respeitar os padrões aprovados por aquela Representação e, se o 
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órgão interessado achar necessário, poderá solicitar formalmente assessoramento jurídico na 

realização das contratações. 

 

Os contratos serão formalizados por escrito, não sendo admitidas as contratações verbais, até 

mesmo em pequenos serviços e compras de diminuto valor. O órgão responsável deverá 

manter, em arquivo, o instrumento probante da contratação por prazo suficiente, observada a 

legislação aplicável à matéria. Todos os instrumentos contratuais deverão ser objeto de 

cadastramento, bem como os aditivos contratuais aos quais se aplicarão as mesmas regras 

anteriores. 

 

Em casos de dúvidas ou conflitos interpretativos do presente Manual, estes serão dirimidos 

pela Representação da Procuradoria Geral do Estado, que terá legitimidade para baixar 

instruções que visem orientar, uniformizar e regulamentar o cumprimento das disposições 

deste Manual, podendo os órgãos, para fins de orientações jurídicas específicas, utilizar das 

assistências especializadas em Licitações e Contratos da Representação. Nas contratações que 

envolvam investimentos, os órgãos deverão, ainda, assessorar-se da Superintendência de 

Administração Financeira, a fim da obtenção de financiamento, ressalvadas as hipóteses 

genericamente justificadas. 

 

Temos, ainda, as situações especiais relativas aos contratos específicos de mútuo, seguro e 

câmbio, que serão negociados pela Superintendência de Administração Financeira. Quanto as 

contratações que envolvam pagamentos em moeda estrangeira, aspectos cambiais, leasing, 

financiamentos e seguros, estes deverão respeitar os padrões aprovados pela Superintendência 

de Administração Financeira ou deverão ter suas minutas submetidas ao exame daquele 

Órgão, sem prejuízo do  exame da Representação da Procuradoria Geral do Estado. 

 

Desta forma, este Manual visa criar sistemas conceituais de controle, execução, 

acompanhamento e fiscalização das Licitações, Contratos e Convênios em que a Secretaria da 

Fazenda tenha participação. 
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Capítulo 2 – Definições 

 

2.1 – Para uniformização dos termos utilizados neste Manual, são estabelecidas as seguintes 

definições: 

2.1.1 – Aditivo: instrumento jurídico pelo qual se efetivam alterações nas estipulações 

contratuais originalmente estabelecidas; 

2.1.2 – Alienação: todo e qualquer ato com o objetivo de transferência definitiva do 

direito de propriedade sobre um determinado bem; 

2.1.3 – Atividades fins: atividades constantes do objeto da Secretaria da Fazenda; 

2.1.4 – Ato convocatório: instrumento pelo qual se convocam terceiros a participar de 

procedimento licitatório; 

2.1.5 – Ato jurídico perfeito: ato lícito suficiente a adquirir, resguardar, transferir, 

modificar ou extinguir direitos; 

2.1.6 – Autoridade competente: autoridade detentora de competência por normas, ou de 

limite de competência para aprovar a contratação, firmar contratos e assumir obrigações; 

2.1.7 – Autoridade superior: autoridade responsável pela constituição de Comissão de 

Licitação, a quem esta fica vinculada; além daquela que, no caso de contratação por 

dispensa ou inexigibilidade, recebe a comunicação da autoridade competente aprovando a 

contratação; 

2.1.8 – Capacidade técnica específica: é a aptidão conferida por atestado de desempenho 

anterior e pela existência de aparelhamento e pessoal adequados para execução do objeto 

da licitação; 

2.1.9 – Capacidade técnica genérica: é a aptidão para atender às características requeridas 

pelo objeto contratual, conferida pelo registro profissional da pessoa física ou jurídica, 

em seu órgão de fiscalização; 

2.1.10 – Capacidade técnica operacional: é a aptidão para atender às características 

requeridas para a execução do objeto contratual, certificada pela disponibilidade dos 

recursos humanos e materiais do interessado; 

2.1.11 – Carta-Convite: instrumento hábil para convidar terceiros para apresentação de 

propostas; 

2.1.12 – Concorrência: modalidade licitatória garantidora de ampla participação a quem 

demonstre habilitação suficiente para a celebração de contrato; 

2.1.13 – Consórcio: contrato de colaboração entre empresas mediante o qual elas 

conjugam esforços no sentido de viabilizar um determinado empreendimento; 
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2.1.14 – Contratação direta: contratação celebrada sem realização de procedimento 

licitatório prévio; 

2.1.15 – Contração integrada: contratação que envolva diversos serviços e aquisição de 

materiais e equipamentos necessários à obtenção do objeto contratual, através de uma 

empresa integradora; 

2.1.16 – Contratada: pessoa física ou jurídica que tenha celebrado o contrato na condição 

de prestadora de serviços ou fornecedora de bens; 

2.1.17 – Contratante: pessoa física ou jurídica que tenha celebrado contrato na condição 

de tomadora de serviço ou adquirente de bens; 

2.1.18 – Contrato: instrumento jurídico pelo qual se formaliza o negócio jurídico, 

originando direitos e obrigações aos seus signatários; 

2.1.19 – Convite: modalidade licitatória na qual a Secretaria da Fazenda convida a seu 

critério o mínimo de três pessoas físicas ou jurídicas que desempenhem atividade 

compatível com o objeto de licitação; 

2.1.20 – Demonstrativo de Formação de Preços: documento hábil a demonstrar a 

formação dos preços a partir do detalhamento de todas as parcelas monetárias como 

custos e os insumos que o compõem dentro de parâmetros previamente exigidos pela 

Secretaria da Fazenda; 

2.1.21 – Edital: ato convocatório de Concorrência, Tomada de Preço, Leilões, Concurso e 

Pré-qualificações; 

2.1.22 – Empreitada integral: forma de execução contratual quando o empreendimento é 

contratado em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviço e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao 

contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e 

legais para a sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional, bem 

como as características adequadas às finalidades para que foi contratada; 

2.1.23 – Escopo: aspectos atinentes ao objeto contratual como especificações, local e 

metodologia de execução; 

2.1.24 – Fator de julgamento: fator de ponderação de preços previsto no ato convocatório 

da licitação que permite o estabelecimento de um valor presente para a proposta 

comercial ou de preço; 

2.1.25 – Licitante: todo aquele que, tendo adquirido o edital ou sido convidado a 

participar de licitação, teve seu envelope de documentação ou proposta efetivamente 

recebido pela Comissão de Licitação; 
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2.1.26 – Manual: Manual de Procedimentos Contratuais; 

2.1.27 – Multa contratual: penalidade pecuniária prevista contratualmente com o fim de 

obter indenização ou ressarcimento, para situações que evidenciem o descumprimento 

total ou parcial de obrigações contratuais (compensatória) ou que gerem atraso no 

cumprimento de obrigações contratuais (moratória); 

2.1.28 – Objeto contratual: meta a ser alcançada através do contrato, de forma a atender 

necessidade efetiva do contratante; 

2.1.29 – Orçamento detalhado: documento hábil para demonstrar a formação dos preços a 

partir do detalhamento de todas as parcelas monetárias como os custos e insumos que o 

compõem, consoante critérios do licitante; 

2.1.30 – Órgão de cadastramento: estrutura formal interna responsável pela atividade de 

cadastramento de prestadoras de serviços e de fornecedores de bens à Secretaria da 

Fazenda; 

2.1.31 – Partes contratuais: todos os signatários do instrumento contratual e que, por tal 

razão, sejam titulares de direitos e obrigações: 

2.1.32 – Partícipe beneficiário: signatário de um convênio ou termo de cooperação e a 

quem se destina o aporte financeiro; 

2.1.33 – Partícipe repassador: signatário de um convênio ou termo de cooperação 

responsável pelo repasse do aporte financeiro; 

2.1.34 – Plano de Trabalho: documento com caráter de proposta, pré-aprovado, que 

define os aspectos atinentes ao objeto e à consecução de um convênio ou termo de 

cooperação; 

2.1.35 – Preço global: valor que representa o custo total do contrato, sendo certo e 

preestabelecido, compreendendo todas as despesas diretas e indiretas e o lucro da 

contratada; 

2.1.36 – Preço unitário: valor certo de unidades determinadas; 

2.1.37 – Projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra, o serviço, o equipamento ou seus complexos;  

2.1.38 – Projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes para a 

execução completa da obra, serviços ou fornecimento de bens; 

2.1.39 – Recurso procrastinatório: recurso interposto com finalidade de causar 

retardamento no regular trâmite do procedimento licitatório; 

2.1.40 – Representante legal: pessoa a quem são outorgados poderes de representação nos 

limites do instrumento de mandato; 
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2.1.41 – Representante legal do consórcio: empresa integrante do consórcio incumbida de 

representá-lo perante os órgãos judiciários e da Administração Pública; 

2.1.42 – Taxa de administração: remuneração efetuada a alguém em troca da prática de 

determinado ato, geralmente em percentual sobre o valor econômico do ato praticado; 

2.1.43 – Titular do órgão: maior autoridade do órgão; 

2.1.44 – Tomada de Preços: modalidade de Licitação cuja participação fica restrita a 

pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas como prestadores de serviços ou 

fornecedores de bens à Secretaria da Fazenda e à Secretaria de Administração; 

2.1.45 – Transação: meio de extinção de obrigação mediante concessões mútuas, de 

forma a prevenir ou extinguir litígios.  
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Capítulo 3 – Limites de Competência 

 

3.1 – Previsão: 

3.1.1 – Este Manual estabelece que a competência para autorizar a celebração de 

contratos, de atos de renúncia e de transações para prevenir litígios será definida pelo 

Secretário da Fazenda; 

3.1.2 – Ressalvadas as exceções previstas neste Manual, os limites de competência ora 

estabelecidos abrangerão todos os contratos celebrados no âmbito da Secretaria da 

Fazenda. 

 

3.2 – Limites de Competência: 

3.2.1 – os limites de competência são estabelecidos pelo Secretário da Fazenda; 

3.2.1.1 – Na aprovação dos limites de competência, serão levados em conta, entre 

outros, os seguintes parâmetros: 

- carteira de projetos; 

- orçamento anual; 

- plano plurianual; 

- histórico de contratações em exercício anteriores; 

- natureza da atividade; 

3.2.2 – O Secretário da Fazenda poderá delegar a seus subordinados os limites de 

competência. 

 

3.3 – Autorização: 

3.3.1 – As autorizações para celebração de contratos ficam condicionados à estreita 

observância dos limites de competência estabelecidos consoante o disposto do item 3.2 

deste Manual; 

3.3.2 – Admite-se a delegação de limite de competência em montante superior ao limite 

originário da autoridade delegada, respeitados os limites de competência originários das 

delegantes; 

3.3.3 – Quando ultrapassados os limites de competência fixados, competirá 

exclusivamente ao Secretário da Fazenda a autorização referida no subitem 3.3.1 deste 

Manual. 
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3.4 – Restrições: 

3.4.1 – A aquisição ou alienação de bens moveis ficará condicionada, ainda, à 

observância das normas internas da Secretaria da Administração; 

3.4.2 – Para efeito de aplicação das presentes disposições, não será admitido, em qualquer 

hipótese, o desdobramento do contrato, nem dos lotes destinados à alienação; 

3.4.3 – As disposições constantes deste capítulo não conferem poderes às pessoas 

autorizadas a celebrar contratos e transações extrajudiciais para prevenir litígios que não 

lhes tenham sido expressamente outorgados no respectivo instrumento de mandato, ou 

que não decorram de posição que lhes autorize a prática de atos de gestão, devidamente 

publicados no Diário Oficial do Estado. 
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Capítulo 4 – Procedimentos 

 

4.1– Licitações: 

4.1.1 – Concorrências (conceito: é a modalidade licitatória garantidora de ampla 

participação a quem demonstre habilitação suficiente para a celebração do contrato): 

4.1.1.1 – Uma vez adotada a modalidade de Concorrência, para fins de licitação a 

ser realizada visando contratação para compras ou execução de serviços, esta 

deverá ser convocada mediante Edital cujo aviso de resumo far-se-á publicar no 

Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação; 

4.1.1.1.1 – A publicação deve ser realizada em período não inferior a 30 

(trinta) dias anteriores à data designada para recebimento da documentação 

e propostas; 

4.1.1.1.1.1 – O prazo de que trata o subitem 4.1.1.1.1 poderá ser 

reduzido a 20 (vinte) dias mediante autorização do Secretário da 

Fazenda ou da autoridade competente, mediante delegação; 

4.1.1.2 – Do aviso de resumo do Edital devem constar o objeto da licitação, o local 

para obtenção do Edital e a data e local de entrega dos documentos e propostas; 

4.1.1.2.1 – O Edital atenderá aos requisitos previstos neste Manual bem 

como poderá conter exigências outras desde que justificáveis jurídica, 

técnica e economicamente; 

4.1.1.3 – Em ato público, com data e local designados no Edital, serão recebidos os 

envelopes contendo a documentação e propostas junto aos quais a interessada 

apresentará credencial de seu representante e declaração formal concordando com 

os termos do Edital e confirmando o prazo de validade da proposta; 

4.1.1.3.1 – Da declaração formal poderão constar outros aspectos julgados 

pertinentes pela comissão de licitação; 

4.1.1.3.2 – Não sendo apresentada a credencial ou declaração formal, a 

comissão de licitação não receberá os envelopes contendo a documentação e 

as propostas da interessada, sendo dispensada a apresentação de credencial 

no caso de entrega dos envelopes por mero portador; 

4.1.1.3.3 – Quando justificado, os envelopes contendo a documentação e as 

propostas poderão ser recebidos por correio, adotadas as cautelas devidas; 

4.1.1.4 – A documentação de habilitação servirá tanto à análise quanto à 

admissibilidade de prosseguimento do licitante no certame licitatório; 



 21

4.1.1.4.1 – O ato convocatório poderá prever a substituição da 

documentação de habilitação pelo certificado de registro cadastral com as 

complementações técnicas pertinentes; 

4.1.1.5 – Para fins de habilitação jurídica, requerer-se-á comprovação da 

personalidade e capacidade jurídicas dos licitantes; 

4.1.1.5.1 – Em se tratando de pessoas jurídicas, deve ser comprovada ainda 

a capacidade de representação; 

4.1.1.6 – No que concerne à capacidade técnica para fins de habilitação, 

considerada a complexidade da contratação, além da inscrição junto ao órgão 

fiscalizador da atividade, poderão ser previstas, entre outras exigências: 

a) atestados que comprovem capacidade técnica, genérica, específica e 

operacional; 

b) visitas técnicas; 

c) currículos de profissionais a serem utilizados na execução do objeto 

contratual; 

d) listagem de disponibilidade de equipamentos necessários  à execução do 

objeto contratual; 

e) certificados de qualidade; 

4.1.1.7 – A qualificação econômico-financeira será verificada mediante: 

a) avaliação da situação econômico-financeira do licitante com base na 

análise de seu balanço patrimonial e  demonstração do resultado do 

último exercício social, vedada a utilização de balancetes ou balanços 

provisórios e consoante critérios contidos no Edital; 

b) comprovação do licitante de não se encontrar em situação falimentar ou 

concordatária, quando pessoa jurídica, ou em insolvência civil, quando 

pessoa física. 

4.1.1.7.1 – Quando previsto no Edital, a exigência de patrimônio liquido 

mínimo, este não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação, não devendo ser computado no seu total qualquer parcela de 

adiantamento para futura capitalização; 

4.1.1.7.2 – A critério do órgão, poderá ser exigida ainda a relação atualizada 

de compromissos já assumidos pelo licitante e que importem em diminuição 

de capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira; 
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4.1.1.7.3 – A possibilidade de participação de licitantes, nas situações 

abaixo discriminadas, dependerá de autorização do Secretário da Fazenda: 

a) empresa em seu primeiro ano de atividade; 

b) empresa oriunda de processo de reestruturação societária, 

assim como incorporação, cisão ou fusão, em seu primeiro 

ano de atividade; 

c) empresa cuja avaliação econômico-financeira importou na 

obtenção de grau não recomendável nos termos do critério 

contido no Edital; 

d) empresa concordatária; 

4.1.1.7.4 – Na hipótese de participação de empresas em consórcio, a 

avaliação econômico-finananceira será realizada sobre as demonstrações 

contábeis individuais, que, ponderada pelos respectivos percentuais de 

participação no consórcio, resultará na qualificação econômico-financeira 

deste; 

4.1.1.7.5 – As comprovações de que tratam os subitens 4.1.1.7, 4.1.1.7.1, 

4.1.1.7.2 e 4.1.1.7.4 deste Manual poderão ser substituídos pela 

apresentação de fiança bancária em favor da Secretaria da Fazenda no valor 

de 100% (cem por cento) da proposta comercial; 

4.1.1.8 – A regularidade fiscal do licitante será comprovada mediante prova de 

inscrição junto ao fisco federal, estadual ou municipal consoante o tributo incidente 

sobre o objeto da contratação, respeitado o domicílio fiscal pertinente; 

4.1.1.8.1 – O licitante comprovará a regularidade de situação fiscal junto às 

Fazendas Federal, Estadual ou Municipal através de certidões hábeis, 

consoante o tributo incidente sobre o objeto da contratação, respeitado o 

domicílio fiscal pertinente; 

4.1.1.8.2 – Como condição de celebração do contrato, e estando envolvida a 

prestação de serviços, o licitante, por ocasião da assinatura do instrumento, 

comprovará sua regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 

4.1.1.9 – Junto à documentação de habilitação poderá ser requerida garantia de 

manutenção de proposta, na modalidade que a Secretaria da Fazenda entender mais 

adequada; 
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4.1.1.10 – Uma vez realizada a habilitação e comunicados os licitantes, proceder-

se-á à abertura e à análise das propostas, iniciando-se pela técnica, quando houver; 

4.1.1.11 – Serão desclassificadas as propostas técnicas que não atendam requisitos 

definidos como essenciais ou que não obtenham nota mínima prevista no critério de 

julgamento; 

4.1.1.12 – Serão desclassificadas as propostas comerciais desconformes ou com 

preços considerados inexeqüíveis ou excessivos, cabendo ao licitante o ônus de 

comprovar a sua exeqüibilidade; 

4.1.1.12.1 – Toda proposta comercial será acompanhada de demonstrativo 

de formação dos preços propostos ou orçamento detalhado em envelope 

lacrado, salvo nos casos de aquisição de bens de prateleira ou quando 

dispensada a exigência por decisão gerencial devidamente justificada; 

4.1.1.12.2 – A Secretaria da Fazenda só conhecerá o demonstrativo de 

formação dos preços propostos ou orçamento detalhado do licitante melhor -

classificado, verificando, para fins de celebração do contrato, sua 

consistência ou o atendimento de eventual retificação; 

4.1.1.12.2.1 – O demonstrativo de formação dos preços propostos 

ou orçamento detalhado será utilizado exclusivamente para fins 

de acompanhamento e execução contratual; 

4.1.1.13 – Ultrapassada a fase recursal, a Comissão de licitação divulgará a 

classificação final das propostas válidas, podendo proceder à negociação de 

condições mais vantajosas à Secretaria da Fazenda, se verificada tal possibilidade; 

4.1.1.13.1 – Em caso de negociação, a Comissão negociará a obtenção de 

proposta mais vantajosa que aquela melhor classificada sucessivamente, 

segundo a ordem de classificação e por escrito, com os licitantes cujas 

propostas foram consideradas válidas; 

4.1.1.13.2 – Obtida proposta mais vantajosa, ela será subscrita pelo licitante 

que a ofereceu; 

4.1.1.14 – A Comissão de Licitação remeterá à autoridade superior o Relatório 

Final, discriminando os atos praticados no procedimento, inclusive as negociações 

porventura realizadas, para as medidas cabíveis; 

4.1.1.15 – O relatório será submetido pela autoridade superior à autoridade 

competente, que poderá aprová-lo determinando a contratação, devolvê-lo para 

diligências que entenda devidas ou cancelar a licitação; 
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4.1.2 – Tomadas de Preços (conceito: modalidade licitatória cuja participação fica restrita 

à pessoa física ou jurídica previamente cadastrada como prestador de serviço ou 

fornecedor de bens): 

4.1.2.1 – Uma vez adotada a modalidade de Tomada de Preços para fins de 

Licitação a ser realizada visando contratação para compras ou execução de 

serviços, ela deverá ser convocada mediante Edital cujo aviso de resumo far-se-á 

publicar no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação; 

4.1.2.1.1 – A publicação deve ser realizada em período não inferior a 15 

dias anteriores à data designada para recebimento da documentação e 

propostas; 

4.1.2.1.1.1 – O prazo de que trata o subitem 4.1.2.1.1 deste 

Manual poderá ser reduzido a 10 (dez) dias, mediante autorização 

do Secretário da Fazenda, ou da autoridade competente, mediante 

delegação; 

4.1.2.2 – Do aviso de resumo do Edital devem constar o objeto da Licitação, o local 

para obtenção do Edital, os itens cadastrais em que eventuais licitantes devam estar 

registrados no Sistema de Materiais e Serviços, a data e o local de entrega dos 

documentos e propostas; 

4.1.2.2.1 – O Edital atenderá aos requisitos previstos no Regulamento e 

neste Manual, bem como poderá conter exigências outras, desde que 

justificáveis jurídica, técnica ou economicamente; 

4.1.2.3 – Em ato público, em data e local designados no Edital, serão recebidos os 

envelopes contendo as propostas, junto dos quais a interessada apresentará 

credencial de seu representante e, necessariamente, a declaração formal 

concordando com os termos do Edital e confirmando o prazo de  validade da 

proposta, bem como o Certificado de Registro Cadastral que comprove sua 

inscrição no item cadastral definido no Edital para fins de participação no certame 

licitatório, podendo ser dispensada a apresentação de credencial no caso de entrega 

de proposta por mero portador; 

4.1.2.3.1 – Da declaração formal poderão constar outros aspectos julgados 

pertinentes pela Comissão de Licitação; 

4.1.2.3.2 – Junto com a declaração formal, credencial e Certificado de 

Registro Cadastral, podem ser requeridos atestados de capacidade 
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operacional atual e garantia de manutenção de proposta, na modalidade que 

a Secretaria da Fazenda entender mais adequada; 

4.1.2.4 – Uma vez recebidas as propostas, proceder-se-á à sua abertura e à análise, 

iniciando-se pela técnica quando houver; 

4.1.2.5 – Serão desclassificadas as propostas técnicas que não atendam requisitos 

definidos como essenciais, ou não obtenham nota mínima prevista no critério de 

julgamento; 

4.1.2.6 – Serão desclassificadas as propostas comerciais desconformes ou com 

preços considerados inexeqüíveis ou excessivos, cabendo ao licitante o ônus de 

comprovar a sua exequibilidade; 

4.1.2.6.1 – Toda proposta comercial será acompanhada de demonstrativo de 

formação dos preços propostos ou orçamento detalhado em envelope 

lacrado, salvo nos casos de aquisição de bens de prateleira ou quando 

dispensada a exigência por decisão do órgão técnico, devidamente 

justificada; 

4.1.2.6.2 – A Secretaria da Fazenda só conhecerá o demonstrativo de 

formação dos preços propostos ou orçamento detalhado do licitante melhor 

classificado, verificando, para fins de celebração do contrato, sua 

consistência ou o atendimento de eventual retificação; 

4.1.2.6.2.1 – O demonstrativo de formação dos preços propostos 

ou orçamento detalhado será utilizado exclusivamente para fins 

de acompanhamento e execução contratual; 

4.1.2.7 – Vencidos os prazos de recursos, a Comissão de Licitação divulgará a 

classificação final das propostas válidas, podendo proceder a negociação de 

condições mais vantajosas à Secretaria da Fazenda, se verificada tal possibilidade; 

4.1.2.7.1 – Em caso de negociação, a Comissão negociará a obtenção de 

proposta mais vantajosa que aquela melhor classificada, sucessivamente, 

segundo a ordem de classificação e por escrito, com os licitantes cujas 

propostas foram consideradas válidas; 

4.1.2.7.2 – Obtida a proposta mais vantajosa, ela será subscrita pelo licitante 

que a ofereceu; 

4.1.2.8 – A Comissão de Licitação remeterá à autoridade superior o Relatório Final, 

discriminando os atos praticados no procedimento, inclusive as negociações 

porventura realizadas, para as medidas cabíveis; 
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4.1.2.9 – O relatório será submetido pela autoridade superior ao Secretário da 

Fazenda, que poderá aprová-lo determinando a contratação, devolvê-lo para 

diligências que entenda devidas ou cancelar a Licitação; 

4.1.2.10 – Determinada a contratação e estando envolvida a prestação de serviços 

como condição essencial  à sua realização, o licitante, por ocasião da assinatura do 

instrumento, comprovará sua regularidade para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço; 

4.1.3 – Convites (conceito: modalidade licitatória na qual o órgão licitante convida, a seu 

critério, um mínimo de três pessoas físicas ou jurídicas que desempenhem atividade 

compatível com o objeto da licitação): 

4.1.3.1 – Uma vez adotada a modalidade de Convite, para fins de Licitação a ser 

realizada visando contratação para compras ou prestação de serviços, a Comissão 

de Licitação convidará no mínimo 3 (três) empresas cadastradas para apresentação 

de propostas; 

4.1.3.1.1 – A Licitação na modalidade Convite poderá ser conduzida por 

Comissão de Licitação devidamente designada para tal atividade; 

4.1.3.1.2 – O órgão deve utilizar-se de meios que garantam a prova de 

convite a no mínimo 3 (três) empresas, para fins de realização do 

procedimento licitatório; 

4.1.3.1.3 – Entre o efetivo recebimento do Convite e a apresentação das 

propostas, será garantido aos licitantes prazo não inferior a 3 (três) dias 

úteis; 

4.1.3.2 – Em ato público, com data e local designados no Convite, serão recebidos 

os envelopes contendo as propostas, junto dos quais a interessada apresentará 

credencial de seu representante e, necessariamente, declaração formal concordando 

com os termos do Convite e confirmando o prazo de validade da proposta, podendo 

ser dispensada a apresentação de credencial no caso de entrega de proposta por 

mero portador; 

4.1.3.2.1 – Da declaração formal poderão constar outros aspectos julgados 

pertinentes pela Comissão de Licitação; 

4.1.3.2.2 – Junto com a declaração formal e credencial podem ser requeridos 

atestados de capacidade operacional atual e garantia de manutenção de 

proposta, na modalidade que a Secretaria da Fazenda entender mais 

adequada; 
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4.1.3.3 – Uma vez recebidas as propostas, proceder-se-á à sua abertura e análise, 

iniciando-se pela técnica quando houver; 

4.1.3.4 – Serão desclassificadas as propostas técnicas que não atendam requisitos 

definidos como essenciais, ou que não obtenham nota mínima prevista no critério 

de julgamento; 

4.1.3.5 – Serão desclassificadas as propostas comerciais desconformes ou com 

preços considerados inexeqüíveis ou excessivos, cabendo ao licitante o ônus de 

comprovar a sua exequibilidade; 

4.1.3.5.1 – Toda proposta comercial será acompanhada de demonstrativo de 

formação dos preços propostos ou orçamento detalhado em envelope 

lacrado, salvo nos casos quando dispensada a exigência por decisão 

gerencial devidamente justificada; 

4.1.3.5.2 – A Secretaria da Fazenda só conhecerá o demonstrativo de 

formação dos preços propostos ou orçamento detalhado do licitante melhor 

classificado, verificando para fins de celebração do contrato, sua 

consistência, ou o atendimento de eventual retificação; 

4.1.3.5.2.1 – O demonstrativo de formação dos preços propostos 

ou orçamento detalhado será utilizado, exclusivamente, para fins 

de acompanhamento e execução contratual; 

4.1.3.6 – Vencidos os prazos recursais, a Comissão de Licitação divulgará a 

classificação final das propostas válidas, podendo proceder à negociação de 

condições mais vantajosas à Secretaria da Fazenda se verificada tal possibilidade; 

4.1.3.6.1 – Em caso de negociação, a Comissão negociará a obtenção de 

proposta mais vantajosa que aquela melhor classificada, segundo a ordem de 

classificação e por escrito, com os licitantes cujas propostas foram 

consideradas válidas; 

4.1.3.6.2 – Obtida proposta mais vantajosa, sucessivamente ela será 

subscrita pelo licitante que a ofereceu; 

4.1.3.7 – A Comissão de Licitação remeterá à autoridade superior o relatório final, 

discriminando os atos praticados no procedimento, inclusive as negociações 

porventura realizadas, para as medidas cabíveis; 

4.1.3.8 – O relatório será submetido pela autoridade superior ao Secretário da 

Fazenda, que poderá aprová-lo determinando a contratação, devolvê-lo para 

diligências que entenda devidas ou cancelar a Licitação; 
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4.1.3.9 – Determinada a contratação e estando envolvida a prestação de serviços 

como condição essencial à sua realização, o licitante, por ocasião da assinatura do 

instrumento, comprovará sua regularidade para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço; 

4.1.3.10 – O órgão responsável pela contratação diligenciará previamente à 

celebração do contrato para segurança quanto à efetiva regularidade de existência e 

representação do Licitante melhor classificado, podendo assessorar-se com a 

Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

4.1.4 – Leilões: 

4.1.4.1 – O Leilão Fiscal será utilizado para alienações de mercadorias apreendidas 

pela Secretaria da Fazenda; 

4.1.4.2 – O Leilão Fiscal será conduzido pela Comissão de Fiscalização de 

Mercadorias em Trânsito, que centralizará a sua realização para alienação de 

mercadorias apreendidas e nomeará Comissão especialmente designada para tal 

atividade; 

4.1.4.3 – Para fins de realização do Leilão Fiscal, deverá ser elaborado Edital cujo 

aviso de resumo far-se-á publicar no Diário Oficial do Estado e jornal de grande 

circulação; 

4.1.4.3.1 – A publicação deve ser realizada em período não inferior a 08 

(oito) dias anteriores da data designada para o Leilão Fiscal; 

4.1.4.4 – Do aviso de resumo do Edital devem constar discriminadamente a 

mercadoria a ser alienada, o local para obtenção do Edital, a possibilidade de 

termos da visita para conhecimento da mercadoria, a avaliação mínima e a data e 

local do Leilão Fiscal; 

4.1.4.4.1 – O Edital atenderá aos requisitos previstos no Regulamento do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação e neste Manual, bem como poderá conter exigências outras, 

desde que justificáveis jurídicas, técnica e economicamente; 

4.1.4.4.2 – O titular da Inspetoria de Fiscalização designará, para compor a 

Comissão nomeada, três funcionários, sob a presidência de um deles, 

exercendo os outros dois as funções de escrivão e leiloeiro; 

4.1.4.5 – Em ato público, com data e local designados no Edital, será realizado o 

leilão, o qual será conduzido pelo leiloeiro integrante da Comissão;  
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4.1.4.5.1 – Os interessados em oferecer lances no Leilão Fiscal deverão 

apresentar documentação de identificação, credencial quando representando 

terceiros e declaração formal, da qual constará o conhecimento e 

concordância com os termos do Edital e outros aspectos julgados pertinentes 

pela Comissão; 

4.1.4.6 – Aberto o Leilão Fiscal, iniciar-se-á com lance mínimo igual ao da 

avaliação mínima da mercadoria em alienação; 

4.1.4.7 – O Leilão Fiscal acatará o princípio da oralidade, sendo sagrada melhor 

proposta a do licitante que ofertar o maior lance; 

4.1.4.8 – A validade do lance ficará adstrita ao pagamento do depósito mínimo 

estipulado no Edital, e a transferência de propriedade da mercadoria dependerá do 

complemento do pagamento na forma e prazo estipulados no Edital; 

4.1.4.9 – Somente após o depósito mínimo será considerado iniciado o Leilão 

Fiscal; 

4.1.4.9.1 – O Edital poderá estipular que, em caso de não complementado o 

depósito até o valor total do lance em prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

licitante perderá o valor do depósito mínimo, correspondente a 20% do 

valor total, bem como o direito de aquisição da mercadoria; 

4.1.4.10 – Quando o maior lance oferecido não atingir o preço do lance mínimo, 

poderá ser feita a reavaliação da mercadoria, com redução do lance mínimo, sujeita 

a homologação do titular da Inspetoria de Fiscalização, procedendo-se a novo 

Leilão Fiscal; 

4.1.4.10.1 – Em caso de aprovação do Leilão Fiscal, a venda será 

considerada concretizada com as providências de praxe; 

4.1.4.10.2 – Se cancelado o Leilão Fiscal, serão devolvidos os valores 

depositados pelo licitante sem quaisquer acréscimos a qualquer título que 

seja; 

 

4.1.5 – Concursos: 

4.1.5.1 – Na aquisição de trabalho técnico ou artístico, a Secretaria da Fazenda 

poderá utilizar-se da modalidade Concurso; 

4.1.5.2 – Uma vez adotada a modalidade de Concurso, este deverá ser convocado 

mediante Edital cujo aviso de resumo far-se-á publicar no Diário Oficial do Estado 

e em jornal de grande circulação; 
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4.1.5.2.1 – A publicação deve ser realizada em período não inferior a 15 

(quinze) dias anteriores à data designada para recebimento do trabalho; 

4.1.5.2.2 – Do Edital constarão as regras de classificação dos trabalhos, o 

prêmio a ser concedido ao autor do trabalho melhor classificado, o local, 

data e forma de apresentação dos trabalhos, as hipóteses de cancelamento do 

certame, as regras atinentes a direito autoral e conexos; 

4.1.5.3 – Em ato público designado no Edital, serão recebidos os trabalhos 

mediante apresentação de credencial do representante do Licitante ou identificação 

do mesmo quando pessoa física presente, a declaração formal de aceitação dos 

termos do Edital, inclusive expressamente no que concerne aos aspectos de direito 

autoral; 

4.1.5.4 – Recebidos os trabalhos, a Comissão de Licitação realizará o julgamento 

dos mesmos termos das regras editalícias; 

4.1.5.5 – Classificados os trabalhos, vencidos os prazos recursais e aprovado o 

procedimento pela autoridade competente, proceder-se-á à aquisição do Trabalho 

com o pagamento do respectivo prêmio; 

4.1.5.5.1 – A autoridade competente poderá, justificadamente, cancelar o 

Concurso; 

4.1.6 – Cadastramento: 

4.1.6.1 – A Secretaria da Fazenda utilizará o cadastro de prestadores de serviços e 

fornecedores de bens, da Secretaria da Administração, o qual tem a finalidade de 

permitir a avaliação prévia de empresas que desejem participar de suas 

contratações; 

 

4.1.7 – Pré-Qualificação: 

4.1.7.1 – Para fins de contratações de relevante especificidade cujas características 

não se adeqüem ao uso de item cadastral existente, ou inexista item cadastral, 

poder-se-á utilizar de pré-qualificação; 

4.1.7.2 – A convocação para fins de pré-qualificação deverá ser efetuada mediante 

Edital, cujo aviso de resumo far-se-á publicar no Diário Oficial do Estado e jornal 

de grande circulação; 

4.1.7.2.1 – A publicação deve ser realizada em período não inferior a 15 

(quinze) dias anteriores à data designada para recebimento da 

documentação; 
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4.1.7.3 – Do aviso de resumo do Edital devem constar o objeto para o qual servirá a 

pré-qualificação, seu prazo de validade, o local para obtenção do Edital e a data e 

local de entrega dos documentos; 

4.1.7.3.1 – O Edital atenderá aos requisitos previstos na legislação aplicável 

e neste Manual, bem como poderá conter exigências outras, desde que 

justificáveis jurídica e tecnicamente; 

4.1.7.4 – Em ato público, com data local designados no Edital, serão recebidos os 

envelopes contendo a documentação, junto dos quais a interessada apresentará 

credencial de seu representante e declaração formal concordando com o termo do 

Edital; 

4.1.7.4.1 – Da declaração formal poderão constar outros aspectos julgados 

pertinentes pela Comissão de Licitação; 

4.1.7.4.2 – Não sendo apresentadas a credencial e a declaração formal, a 

Comissão de Licitação não receberá os envelopes contendo documentação 

da interessada; 

4.1.7.5 – A documentação de habilitação e qualificação técnica específica servirá à 

análise quanto à pré-qualificação; 

4.1.7.6 – Para fins de habilitação jurídica, requerer-se-á comprovação da 

personalidade e capacidade jurídicas dos Licitantes; 

4.1.7.6.1 – Em se tratando de pessoas jurídicas, deve ser comprovada ainda 

a capacidade de representação; 

4.1.7.7 – No que concerne à capacidade técnica par fins de habilitação e 

qualificação técnica específica, considerada a complexidade da contratação, além 

da inscrição junto ao órgão fiscalizador da atividade, poderão ser previstas, entre 

outras exigências: 

a) atestados que comprovem capacidade técnica adequada; 

b) tradição; 

c) currículo de profissionais disponíveis nos quadros do Licitante; 

d) listagem de equipamentos a serem disponibilizados para a realização dos 

serviços; 

e) certificados e programas de qualidade; 

4.1.7.8 – A qualificação econômico-financeira será verificada mediante: 

a) avaliação da situação econômico-financeira do Licitante com base na 

análise de seu balanço patrimonial e demonstração do resultado do último 



 32

exercício social, vedada a utilização de balancetes ou balanços provisórios e 

consoante critérios contidos no Edital; 

b) comprovação do Licitante de não se encontrar em situação falimentar ou 

concordatária, quando pessoa jurídica, ou em insolvência civil, quando 

pessoa física; 

4.1.7.8.1 – A possibilidade de participação de Licitante, nas situações 

abaixo discriminadas, dependerá de autorização do Secretário da Fazenda: 

a) empresa em seu primeiro ano de atividade; 

b) empresa oriunda de processo de reestruturação societária, 

assim como incorporação, cisão ou fusão em seu primeiro ano de 

atividade; 

c) empresa cuja avaliação econômico-financeira importou na 

obtenção de grau não recomendável, nos termos dos critérios 

estabelecidos no Edital; 

d) empresa concordatária; 

4.1.7.9 – A regularidade fiscal do Licitante será comprovada mediante apresentação 

de prova de inscrição junto ao fisco federal, estadual ou municipal, consoante o 

tributo incidente sobre o objeto da contratação, respeitado o domicílio fiscal 

pertinente; 

4.1.7.10 – O ato convocatório poderá prever a substituição da documentação de 

habilitação pelo Certificado de Registro Cadastral com as complementações 

técnicas pertinentes; 

4.1.7.11 – Uma vez realizada a análise da documentação e vencido o prazo recursal, 

serão definidos os Licitantes pré-qualificados em relatório discriminando os atos 

praticados no procedimento, submetendo-o à autoridade superior para as medidas 

cabíveis; 

4.1.7.12 – O relatório será submetido pela autoridade superior, caso necessário, ao 

Secretário da Fazenda que poderá aprová-lo determinando a pré-qualificação, 

devolvê-lo para diligências que entenda devidas ou cancelar o processo de pré-

qualificação; 

4.1.7.13 – Aprovada a pré-qualificação, será confirmada a lista de empresas pré-

qualificadas, ficando o órgão responsável pela condução do processo obrigado a 

manter a documentação por prazo hábil; 
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4.1.7.14 – Sempre que houver contratação com objeto idêntico ao de pré-

qualificação vigente, a Secretaria da Fazenda poderá utilizá-la através da expedição 

de carta-convite a todas as empresas pré-qualificadas; 

4.1.7.14.1 – Neste caso, a Secretaria da Fazenda poderá exigir documentos 

suplementares que entenda sejam justificadamente necessários; 

4.1.7.15 – Em qualquer situação, a Secretaria da Fazenda poderá realizar outra 

contratação, através de procedimento licitatório, sem considerar a pré-qualificação 

existente. 

 

4.2 – Contratações Diretas: 

4.2.1 – Verificada a necessidade de contratação e estando consubstanciada a hipótese 

permissiva de contratação direta, serão realizadas as negociações pertinentes, 

considerando-se as estimativas da Secretaria da Fazenda, as condições de mercado e as 

praxes comerciais; 

4.2.1.1 – Em caso de dúvida do órgão quanto ao enquadramento, deverá ser ouvida 

previamente a Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

4.2.1.2 – Negociadas as condições contratuais, elaborar-se-á o pertinente relatório, 

visando a sua apreciação e aprovação pela autoridade competente; 

4.2.1.3 – A autorização para celebração dos contratos atenderá ao disposto nos 

capítulos 1 e 2 deste Manual; 

4.2.2 – Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de Licitação, uma vez concedida a 

pertinente autorização da contratação direta pela autoridade competente, esta será 

comunicada, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Secretário da Fazenda; 

4.2.2.1 – Nesta comunicação deverá ser esclarecida a situação justificadora da 

contratação, a razão de escolha da contratada, o enquadramento consoante o 

Manual e a justificativa do preço contratual; 

4.2.3 – Poderá ser realizada contratação direta com dispensa da Licitação, em razão do 

valor envolvido; 

4.2.3.1 – O valor para dispensa de Licitação na contratação de serviços, obras e 

compras será aquele determinado pela Secretaria da Administração; 

4.2.3.2 – O Secretário da Fazenda poderá delegar a autorização das contratações 

diretas por dispensa de valor a outros órgãos, mediante instrumentos hábeis; 

4.2.3.3 – Os órgãos estabelecerão os meios efetivos de controle pertinentes às 

contratações por dispensa de valor; 
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4.2.4 – Nos casos de Licitação dispensada, atentar-se-á ao disposto nos Capítulos 6 e 7 

deste Manual; 

4.2.5 – Sempre que realizada contratação direta, o órgão responsável pela contratação 

diligenciará, previamente à celebração do contrato para segurança, quanto à efetiva 

regularidade de existência e representação da pessoa física ou jurídica em vias de ser 

contratada, podendo assessorar-se com a Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

4.2.6 – Nas contratações que envolvam serviços, a sua celebração com a empresa ficará 

adstrita à comprovação da regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço;  

4.2.6.1 – A exigência do subitem 4.2.6 deste Manual poderá ser dispensada por 

decisão gerencial, nas contratações em que esteja dispensada a formalização de 

instrumento contratual, consoante o disposto no item 5.1.8 deste Manual. 

 

4.3 – Generalidades: 

4.3.1 – Poderão ser realizadas Concorrências, Tomadas de Preços, Convites, Leilões e 

Concursos; 

4.3.1.1 – As exigências de habilitação atinentes às empresas estrangeiras adequar-

se-ão o quanto possível aos termos da legislação brasileira; 

4.3.2 – Nas licitações do tipo técnica e preço e melhor técnica, o resultado do julgamento 

das propostas técnicas será informado em ato público para os fins recursais previstos no 

Manual; 

4.3.3 – As informações prestadas aos Licitantes serão realizadas por meio hábil a garantir 

a sua recepção; 

4.3.4 – Os atos convocatórios poderão prever fase de esclarecimento prévio ao 

recebimento dos envelopes de documentação e propostas, garantindo conhecimento a 

todos os Licitantes dos esclarecimentos realizados; 

4.3.5 – Nas contratações diretas, poderão ser criadas Comissões de Licitação; 

4.3.6 – As Comissões de Licitação serão compostas por servidores devidamente 

designados, devendo delas participar sempre que possível representante do órgão 

responsável pela elaboração do orçamento para contratação ou avaliação; 

4.3.6.1 – Representantes de outros órgãos poderão compor as Comissões, desde que 

feita solicitação formal ao órgão pertinente, o qual avaliará a oportunidade de 

atendimento; 
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4.3.7 – Os órgãos deverão elaborar as especificações técnicas, visando garantir a 

contratação dentro das necessidades efetivas da Secretaria da Fazenda sem, contudo, 

dirigir a Licitação a determinada pessoa ou marca, salvo em caso de padronização; 

4.3.8 – Em todos os atos convocatórios, deve ser garantida propriedade da Secretaria da 

Fazenda sobre os documentos deles integrantes, sem permissão para realização de cópias 

ou divulgação dos mesmos, por qualquer meio, sem prévia e expressa autorização do 

Secretário da Fazenda; 

4.3.9 – Caberá à Representação da Procuradoria Geral do Estado elaborar e disponibilizar 

aos órgãos da Secretaria da Fazenda modelos básicos de atos convocatórios e de 

contratos; 

4.3.10 – As propostas comerciais serão, para fins de aceitabilidade, preenchidas pelos 

Licitantes em modelo elaborado pela Secretaria da Fazenda e que será disponibilizado 

com a aquisição do ato convocatório ou realização do Convite, estando rubricado pelo 

presidente da Comissão de Licitação; 

4.3.10.1 – Para aquisição dos editais, poderá ser cobrado ao interessado valor 

pertinente aos custos de elaboração e reprodução do ato convocatório; 

4.3.11 – Os atos públicos de recebimento de envelopes, abertura de envelopes e 

informação de decisões serão sempre reduzidos a termo através de ata que será subscrita 

pelos presentes; 

4.3.12 – A Comissão de Licitação deve estar atenta aos termos do Manual no que é 

pertinente a impedimentos de participação nas licitações e suas exceções; 

4.3.13 – A qualquer tempo, a Comissão de Licitação, a autoridade superior e a autoridade 

competente poderão determinar a realização de diligências de esclarecimentos, caso em 

que as informações obtidas serão utilizadas em benefício do princípio da competitividade 

e desconsiderando o formalismo desnecessário; 

4.3.13.1 – Poderá ser admitida complementação nos casos em que o formalismo 

esteja sobrepondo-se à forma necessária, bem como buscando-se sempre atenção ao 

princípio da competitividade; 

4.3.14 – Os documentos constantes do procedimento licitatório serão públicos, 

ressalvados os casos em que o sigilo decorra de lei ou de disposição contratual; 

4.3.15 – Nos procedimentos licitatórios, poderá ser prevista a participação de interessados 

isoladamente, em associação ou consórcios; 

4.3.15.1 – Quando permitida a associação, os Licitantes cumprirão as exigências do 

Edital individualmente em todos os seus aspectos; 
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4.3.15.2 – Quando ocorrer participação em consórcio, os aspectos de qualificação 

técnica e idoneidade financeira poderão ser somados para fins de habilitação, 

devendo o consórcio apresentar ainda: 

a) designação da empresa líder; 

b) designação do representante do consórcio; 

c) composição do consórcio, através do instrumento particular de 

compromisso de constituição; 

d) declaração de responsabilidade solidária de todos os consorciados e do 

percentual de participação individual de cada consorciado no escopo da 

contratação; 

4.3.15.3 – Nos consórcios compostos por brasileiros e estrangeiros, a representação 

legal caberá ao consorciado brasileiro; 

4.3.16 – Para fins de execução contratual, a Secretaria da Fazenda, quando entender 

necessário, poderá requerer garantia de cumprimento de obrigações contratuais, na 

modalidade e percentual que determinar no ato convocatório; 

4.3.16.1 – Do ato convocatório, se requerida a garantia de obrigações contratuais, 

deve constar a obrigatoriedade de comprovação de garantia como condição 

necessária à celebração do instrumento contratual; 

4.3.17 – Em qualquer fase da Licitação, as empresas que já tenham sido contratadas 

anteriormente pela Secretaria da Fazenda poderão ser desqualificadas, por terem revelado 

incapacidade técnica, administrativa ou financeira; 

4.3.18 – Não será admitida a participação de empresa em situação falimentar nos 

procedimentos licitatórios, independentemente da modalidade utilizada. 

 

4.4 – Recursos: 

4.4.1 – Das decisões referentes à habilitação, nas Concorrências e classificação e 

julgamento de propostas, em todas as modalidades licitatórias, os Licitantes poderão 

interpor recurso; 

4.4.2 – São admitidos facultativamente dois tipos de recurso, quais sejam: pedido de 

reconsideração e recurso hierárquico: 

4.4.2.1 – O pedido de reconsideração será interposto pelo Licitante junto à 

Comissão de Licitação no prazo de 5 (cinco) dias corridos do conhecimento do ato 

que pretenda impugnar, podendo dele constar originariamente pedido de 

convocação em recurso hierárquico se não acatado por aquela; 
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4.4.2.1.1 – O pedido de reconsideração obrigatoriamente deverá conter a 

identificação do recorrente e demais pessoas acaso afetadas pelo recurso, a 

discriminação do ato recorrido, as razões que fundamentam o recurso, sob 

pena de não ser recebido pela Comissão de Licitação; 

4.4.2.1.2 – Recebido o pedido de reconsideração, a Comissão de Licitação 

informará aos demais Licitantes, para, querendo, impugná-lo no prazo 

comum de 5 (cinco) dias úteis, após o que  Comissão de Licitação terá 3 

(três) dias úteis para suas deliberações; 

4.4.2.1.3 – Não tendo sido requerida a convocação de que trata o item 

4.4.2.1 deste Manual, a decisão da Comissão de Licitação terá caráter final, 

não cabendo qualquer outro recurso; 

4.4.2.1.4 – Caso a Comissão de Licitação não acate o pedido de 

reconsideração, e dele conste pedido de convocação em Recurso 

Hierárquico, aquela fará remessa da matéria à autoridade superior, para que, 

no prazo de (três) dias úteis, esta ratifique ou modifique a sua decisão; 

4.4.2.1.5 – A decisão da autoridade superior terá caráter final, não cabendo 

qualquer outro recurso; 

4.4.2.2 – O recurso hierárquico será interposto pelo Licitante junto à autoridade 

superior à Comissão de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do 

conhecimento do ato que pretenda impugnar; 

4.4.2.2.1 – O recurso hierárquico, obrigatoriamente, deverá conter a 

identificação do recorrente e demais pessoas acaso afetadas pelo recurso, a 

discriminação do ato recorrido, as razões que fundamentam o recurso, sob 

pena de não ser recebido pela autoridade superior; 

4.4.2.2.2 – Recebido o recurso hierárquico, a autoridade superior 

comunicará à Comissão de Licitação, para que esta informe aos demais 

Licitantes, para, querendo, impugná-lo no prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis; 

4.4.2.2.3 – Recebidas as impugnações, a Comissão de Licitação as remeterá 

à autoridade superior; 

4.4.2.2.4 – De posse do recurso hierárquico e eventuais impugnações, a 

autoridade superior, no prazo de 3 (três) dias úteis, decidirá a questão; 

4.4.2.2.5 – A decisão da autoridade superior terá caráter final, não cabendo 

qualquer outro recurso; 
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4.4.3 – Quando interposto recurso pelo Licitante, através de pessoa distinta daquela 

credenciada para representá-lo na Licitação, o recurso deverá obrigatoriamente estar 

instruído com instrumento de mandato, sob pena de não ser aceito pelo seu destinatário; 

4.4.4 – Caso o Licitante pretenda utilizar-se de cópia de documento constante do 

procedimento licitatório, ele deverá requerê-la junto à Secretaria da Fazenda, podendo 

esta cobrar os custos de reprografia; 

4.4.5 – Quando adotado tipo licitatório técnica e preço ou melhor técnica, o resultado do 

julgamento das propostas técnicas deve, obrigatoriamente, ser divulgado em ato público; 

4.4.5.1 – Uma vez informado o resultado, os Licitantes deverão apresentar suas 

impugnações ou declarar expressamente o interesse na interposição de recurso; 

4.4.5.2 – A impugnação apresentada poderá ser decidida de imediato pela Comissão 

de Licitação; 

4.4.5.3 – Caso os Licitantes não apresentem impugnação, ou sendo esta decidida, 

sem que os Licitantes declarem expressamente o interesse na interposição de 

recurso, a decisão da Comissão de Licitação será considerada perfeita, sem que 

caiba qualquer outro recurso; 

4.4.6 – Os recursos possuem efeito suspensivo somente em razão dos recorrentes e 

Licitantes afetados, contudo, entendendo a Comissão de Licitação ou autoridade superior 

necessária a suspensão do procedimento até decisão final dos recursos interpostos, assim 

poderá determinar, informando aos Licitantes tal decisão; 

4.4.7 – Os representantes dos Licitantes, nos termos das credenciais apresentadas na 

Licitação, deverão ter poderes para renunciar ao direito de recorrer, bem como para 

desistir de recursos interpostos; 

4.4.8 – Em caso de comprovação de interposição de recurso com finalidade meramente 

protelatória, a Secretaria da Fazenda imputará sanção ao Licitante, nos termos do 

Capítulo 9, deste Manual. 
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Capítulo 5 – Contratos de Compras e Serviços 

 

5.1 – Generalidades:  

5.1.1 – As estipulações contratuais devem reproduzir fielmente os termos negociados em 

contratação direta ou da minuta contratual que acompanhou, como anexo, o ato 

convocatório da licitação; 

5.1.1.1 – No caso de contratação precedida de procedimento licitatório, a minuta 

contratual poderá sofrer alterações desde que estas sejam fruto de fato 

superveniente ou negociação nos termos dos subitens 4.1.1.13.1, 4.1.2.7.1 e 

4.1.3.6.1 deste Manual, sendo indispensável que a alteração não importe em 

situação mais onerosa à Secretaria da Fazenda;  

5.1.2 – As disposições do contrato se dividirão em cláusulas, itens e subitens; 

5.1.2.1 – Do instrumento contratual constará referência e discriminação dos seus 

anexos; 

5.1.2.2 – As estipulações técnicas próprias ao tempo e modo de execução do objeto 

contratual e aspectos a eles pertinentes poderão estar dispostas em anexo contratual; 

5.1.3 – Do preâmbulo contratual, obrigatoriamente, constarão a designação, qualificação, 

representação e domicílio das partes; 

5.1.4 – São cláusulas obrigatórias aos contratos aquelas que disponham sobre: 

a) objeto; 

b) obrigações das partes; 

c) preços e valor; 

d) forma e local de pagamento; 

e) reajustamento de preços; 

f) prazos; 

g) multas; 

h) medição; 

i) órgão fiscalizador; 

j) aceitação; 

k) rescisão; 

l) cessão; 

m) foro; 

n) incidências fiscais; 

o) sigilo; 
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p) responsabilidades; 

5.1.4.1 – Os contratos terão um fecho, após o qual será expressa a data de 

celebração, apostas as assinaturas das partes contratuais, intervenientes, quando for 

o caso, e testemunhas; 

5.1.4.2 – Em contratos cuja especificidade o exija, poderá ocorrer alteração nos 

padrões das cláusulas obrigatórias; 

5.1.4.3 – Estipulações das cláusulas obrigatórias podem ser suprimidas, desde que 

não impliquem onerosidade ou maiores riscos à Secretaria da Fazenda, cabendo, em 

cada caso, decisão gerencial, com prévio assessoramento jurídico da Representação 

da Procuradoria Geral do Estado quanto aos riscos envolvidos; 

5.1.5 – Consoante a especificidade da contratação, poderão ser incluídas outras cláusulas,  

consideradas então necessárias e que disporão, entre outras possibilidades, sobre:  

a) seguros; 

b) idioma e legislação aplicável; 

c) cessão e uso de bens; 

d) representação; 

e) interveniência de terceiros; 

f) garantia; 

5.1.6 – Quando cabíveis, devem ser incluídos, no instrumento contratual, requisitos e 

condições, como: 

a) referência à existência de projeto de engenharia aprovado, com seus elementos 

devidamente qualificados e quantificados, tornando possível a elaboração de 

orçamento parcial ou total do objeto contratual; 

b) existência de cronograma físico-financeiro de execução do objeto contratual, 

consoante o projeto de engenharia; 

5.1.7 – Nas aquisições de materiais, os instrumentos contratuais serão denominados 

Autorizações de Fornecimento de Materiais, as quais atenderão, quando aplicáveis, às 

disposições deste Capítulo; 

5.1.8 – Nas contratações com valores iguais ou inferiores ao valor equivalente de 

dispensa, com pagamento único, está dispensada da formalização de instrumento 

contratual. Nos demais casos e até o limite de 5% (cinco por cento) do limite de 

competência, poderão ser formalizados através de instrumento jurídico simplificado 

denominado carta-contrato; 

5.1.8.1 – A carta-contrato conterá obrigatoriamente: 
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a) nome e qualificação da contratada; 

b) cláusulas referentes a: 

1. objeto; 

2. prazo; 

3. preços e valor; 

4. forma de pagamento; 

5. medição; 

6. multas; 

7. incidências fiscais; 

8. sigilo; 

9. outras condições e cláusulas julgadas essenciais ou 

necessárias, em consonância ao disposto neste Capítulo; 

c) fecho e menção do lugar e data da celebração da carta-contrato, 

consoante o local de expedição e data de aposição de assinatura pelo 

representante da Secretaria da Fazenda; 

5.1.8.1.1 – Sempre que possível e necessário atentar-se-á ao disposto nos 

subitens 5.1.4.2 e 5.1.6 deste Manual. 

 

5.2 – Cláusulas Obrigatórias: 

5.2.1 – A cláusula de objeto servirá à descrição pormenorizada do serviço, obra ou 

compra, com a indicação complementar, quando for o caso, de especificações, modo de 

execução, desenhos, cálculos e demais aspectos pertinentes; 

5.2.2 – As cláusulas de obrigações das partes servirão para relacionar a retribuição e 

responsabilidade de cada parte para a execução do objeto contratual, inclusive quanto a 

garantias; 

5.2.3 – As disposições sobre preços e valor estarão contidas em cláusula própria, com 

definição da moeda contratual e da quantia a ser paga pelo objeto contratual; 

5.2.3.1 – A quantia contratual será representativa do valor total do contrato, quando 

a contratação se der por preço global, ou do valor total estimado do contrato, 

quando a contratação se der por preços unitários; 

5.2.4 – A cláusula de forma e local de pagamento informará a forma de processamento 

deste, as condições de seu implemento, indicação de moeda de pagamento, ocasião e 

local de pagamento; 
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5.2.4.1 – O prazo de pagamento será estipulado consoante o Órgão Financeiro da 

Secretaria da Fazenda; 

5.2.4.2 – O prazo de pagamento poderá ser diferenciado quando a contratação ou 

sua negociação assim o exigir, respeitados os limites definidos pelo Órgão 

Financeiro; 

5.2.4.3 – O atraso na apresentação do documento de cobrança, por causas 

imputáveis à contratada, importará na postergação do pagamento por igual período 

sem que a contratada esteja legitimada a demandar quaisquer acréscimos; 

5.2.5 – A cláusula referente a reajustamento disciplinará as condições essenciais à 

ocorrência do reajustamento e à indicação da fórmula e dos índices necessários à sua 

realização; 

5.2.5.1 – Na hipótese do preço contratual não estar sujeito a reajustamento, tal 

circunstância deverá constar expressamente do contrato; 

5.2.6 – Os prazos de vigência e de execução do objeto contratual estarão contidos em 

cláusula própria, usando-se sempre a unidade de tempo em dias; 

5.2.6.1 – Nas cláusulas de prazo, podem constar previsão de prorrogação e suas 

eventuais condições; 

5.2.7 – Na cláusula referente a multas, serão estipuladas penalidades contratuais 

compensatórias ou moratórias, nos termos da legislação estadual; 

5.2.7.1 – As multas contratuais não se confundirão com as multas oriundas de 

sanções administrativas internas mencionadas no subitem 9.1.2.5 deste Manual; 

5.2.7.2 – As multas devem ser sempre estipuladas com base no princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade; 

5.2.7.3 – O montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias será 

limitado a um percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual, 

independentemente do valor das multas compensatórias. 

5.2.8 – A cláusula de medição deverá estipular a periodicidade, forma e prazo de 

elaboração das medições, assim como os termos necessários à correção das medições 

feitas a maior ou a menor; 

5.2.9 – A cláusula de fiscalização expressará claramente a competência e os modos de 

seu exercício, tendo em vista a proteção aos interesses da Secretaria da Fazenda; 

5.2.9.1 – Deverá constar desta cláusula que a atuação ou omissão, total ou parcial, 

da fiscalização não exime a contratada da total responsabilidade por suas 

obrigações contratuais; 
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5.2.10 – No aspecto de aceitação, a cláusula própria expressará as condições e o modo de 

recebimento, provisório ou definitivo, do objeto contratual, bem como restará explícito 

que o recebimento não exclui a manutenção, em favor da Secretaria da Fazenda, das 

garantias contratuais e legais aplicáveis ao caso; 

5.2.11 – A cláusula de rescisão determinará, expressamente, as hipóteses em que poderá 

ser rescindido o contrato; 

5.2.12 – As hipóteses de rescisão são aquelas constantes da legislação e minutas pré-

aprovadas pela Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

5.2.13 – A cláusula intitulada foro determinará o local onde serão decididas as possíveis 

controvérsias decorrentes da execução contratual; 

5.2.14 – Respeitadas as regras legais e vigentes, de todos os contratos deverá constar a 

cláusula de incidências fiscais, observadas as disposições padronizadas pela 

Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

5.2.15 – Constará sempre cláusula contratual, cujo teor explicite que a responsabilidade 

decorrente de perdas e danos, por inadimplemento de qualquer cláusula ou condição legal 

e contratual, será considerado caso a caso;  

5.2.15.1 – A responsabilidade das partes contratuais pelas perdas e danos deve ser 

limitada, salvo estipulação em contrário, aos danos diretos, de acordo com a 

legislação aplicável; 

5.2.15.2 – Desta cláusula constará a previsão de isenção de responsabilidade nos 

caso de força maior ou caso fortuito. 

 

5.3 – Cláusulas Necessárias: 

5.3.1 – Poderão ser incluídas, no contrato, tantas estipulações quantas se façam 

necessárias ao efetivo alcance dos interesses almejados com a contratação; 

5.3.1.1 – Em contratações de maior especificidade, a inclusão de outras cláusulas, 

além das essenciais, pode ser de suma importância, cabendo, sempre, à autoridade 

competente pela contratação avaliar a oportunidade de submetê-las à Representação 

da Procuradoria Geral do Estado quanto à eventual minuta em elaboração ou na 

participação no processo de negociação; 

5.3.2 – Quando a contratação assim o exigir, será incluída cláusula referente a seguros, 

observado o disposto na legislação aplicável; 
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5.3.3 – Toda contratação que possa gerar resultado privilegiável ou não, mas que possa 

ser colocado, a qualquer título sob o prisma da propriedade intelectual, deverá conter 

cláusula de propriedade de resultados; 

5.3.4 – Nos contratos internacionais, celebrados em dois ou mais vernáculos, deverá 

haver cláusula definindo o idioma nacional como prevalente, bem como a legislação 

aplicável; 

5.3.5 – Os contratos em que haja cessão de bem infungível para sua execução deverão 

conter cláusula de cessão de uso, sempre mediante oitiva da Representação da 

Procuradoria Geral do Estado; 

5.3.6 – Os contratos firmados com empresas estrangeiras deverão conter cláusula de 

representação, a qual discriminará os termos e as condições em que aquelas devam 

manter mandatário no País, para representá-las junto à Secretaria da Fazenda, salvo 

decisão gerencial em contrário, ouvida previamente a Representação da Procuradoria 

Geral do Estado; 

5.3.7 – Quando o contrato determine obrigação de fornecimento de bens pela contratada e 

estes provenham do exterior, o contrato informará as regras atinentes a comércio exterior, 

observado o disposto na legislação aplicável;  

5.3.8 – Quando tiver sido exigida, em licitação ou negociação direta, garantia de 

execução das obrigações contratuais, na modalidade escolhida pela contratada, deverá 

existir cláusula de garantia no instrumento contratual; 

5.3.9 – A cláusula de retenção será prevista no contrato, quando se optar por tal forma de 

garantia, mencionando-se a importância ou percentagem a ser retida, com a declaração de 

que tal quantia será corrigida nos termos da cláusula de reajustamento de preços do 

contrato e servirá para atender ao pagamento de quaisquer débitos da contratada, 

independente de outras garantias contratuais; 

5.3.10 – Deve constar expressamente que, pela previsão e ocorrência da retenção, a 

Secretaria da Fazenda não ficará impedida de reclamar saldo de valores de que seja 

credora em razão do contrato e que não tenham sido cobertos pelos valores retidos; 

5.3.10.1 – Mencionar-se-ão as condições necessárias e forma de devolução dos 

valores retidos; 

5.3.11 – As cláusulas necessárias constantes do subitem 5.1.5 deste Manual configuram-

se numa enumeração meramente exemplificativa, podendo ser acrescidas outras, 

conforme as necessidades contratuais; 
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5.4 – Alterações Contratuais: 

5.4.1 – O contrato, no curso de sua vigência, poderá ser objeto de alterações em razão de 

fatos supervenientes ou oportunidades que imponham a revisão das estipulações iniciais; 

5.4.1.1 – As alterações contratuais serão realizadas mediante a celebração de 

aditivos, os quais receberão numeração seqüencial; 

5.4.1.2 – Dos aditivos constarão o nome e a qualificação das partes, contendo 

cláusulas referentes ao objeto de alteração do contrato e ratificação das estipulações 

contratuais não alteradas por sua celebração; 

5.4.1.3 – Os aditivos terão um fecho, após o qual será expressa a data de 

celebração, apostas as assinaturas das partes contratuais, intervenientes e 

cessionárias, quando for o caso, e testemunhas; 

5.4.1.3.1 – No caso de contratos formalizados por meio de Autorização de 

Fornecimento de Material, os aditivos se consubstanciarão por meio de 

revisões daqueles instrumentos, numerados seqüencialmente; 

5.4.1.4 – Celebrado o aditivo, suas estipulações, salvo havendo disposição em 

contrário, passam, imediatamente, a ser partes integrantes do instrumento contratual 

alterado; 

5.4.1.5 – As minutas de aditivo, a critério do órgão, serão objeto de análise pela 

Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

5.4.2 – Os aditivos para prorrogação do prazo de vigência exigem como requisitos 

mínimos: 

a) celebração anteriormente ao encerramento do prazo original do contrato; 

b) a necessidade de prosseguimento da contratação; 

c) a existência ou previsão de recursos orçamentários alocados ou a alocar no 

contrato; 

5.4.2.1 – Quando existir cláusula permissiva de prorrogação no contrato, a 

celebração do aditivo caberá à autoridade que celebrou o contrato original, não 

sendo necessária outra autorização; 

5.4.2.2 – Inexistindo a cláusula permissiva de prorrogação, esta ficará adstrita à 

prévia consulta à Representação da Procuradoria Geral do Estado e à autorização de 

quem autorizou originariamente a contratação; 

5.4.3 – As alterações que envolvam acréscimos, substituição ou decréscimos de serviços 

ou fornecimentos serão realizadas através de aditivos; 
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5.4.3.1 – Nos casos de decréscimos, a celebração do aditivo contratual caberá à 

autoridade que celebrou o contrato original, não sendo necessário outra autorização; 

5.4.3.1.1 – O aditivo informará o decréscimo e a pertinente redução ou 

exclusão do item de planilha, bem como serão adotadas as praxes do 

subitem 5.4.1 deste Manual; 

5.4.3.2 – Nos casos de substituição, sem que haja alteração de valor, o aditivo 

informará a substituição do item de planilha pelo novo item, sendo justificadamente 

celebrado pela autoridade que celebrou o contrato original, sem necessidade de 

outra autorização, devendo ser adotadas as praxes do subitem 5.4.1 deste Manual; 

5.4.3.3 – Nos casos de substituição ou acréscimo com alteração para maior do 

valor, o aditivo informará a substituição ou acréscimo de quantitativo do item de 

planilha, atendendo às regras do subitem 5.4.1 deste Manual e sua celebração dar-

se-á consoante os critérios específicos de cada órgão, aprovados pelo Secretário da 

Fazenda; 

5.4.3.4 – Quando houver inclusão de itens na planilha, seus preços deverão ser 

objeto de justificativa comercial suficiente a restar, respeitado o princípio da 

economicidade; 

 5.4.4 – As alterações no escopo da contratação ocorrerão através de aditivos; 

5.4.4.1 – Os aditivos para alterações de escopo, sem alteração ou com decréscimo 

do valor contratual, terão sua celebração autorizada por quem deteve competência 

originária para a celebração do contrato em alteração; 

5.4.4.2 – Quando a alteração imponha acréscimo no valor contratual, o respectivo 

aditivo contratual será autorizado pelo Secretário da Fazenda; 

5.4.4.2.1 – Admitir-se-ão alterações no escopo, que redundem em alteração 

com acréscimo do valor contratual, desde que elas se mostrem necessárias e 

justificáveis sob os aspectos técnicos e comerciais; 

5.4.4.3 – A alteração de escopo, em nenhuma hipótese significará alteração do 

objeto contratual; 

5.4.5 – Serão admitidos aditivos para realinhamento de preços em razão de desequilíbrio 

da equação econômico-financeira de formação dos preços contratuais; 

5.4.5.1 – Na realização de tais alterações, ouvir-se-á previamente a Representação 

da Procuradoria Geral do Estado, devendo o aditivo ser celebrado consoante os 

critérios mencionados no subitem 5.4.3.3 deste Manual; 
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5.4.6 – As hipóteses de alterações contratuais, contidas no item 5.4 deste Manual, têm 

caráter meramente exemplificativo; 

5.4.6.1 – As alterações contratualmente previstas poderão ser efetuadas, observadas 

as praxes mencionadas no subitem 5.4.1, não sendo necessária outra autorização. 

 

5.5 – Gerenciamento e fiscalização: 

5.5.1 – Os contratos serão gerenciados e fiscalizados por órgãos da Secretaria da Fazenda 

ou prepostos devidamente designados pelos órgãos; 

5.5.1.1 – As funções de fiscal e gerente do contrato são distintas, não cabendo 

delegações entre eles; 

5.5.1.2 – Em nenhuma hipótese será admitida delegação de funções de fiscalização 

e gerência contratual a terceiros; 

5.5.2 – Os fiscais e gerentes contratuais devem receber treinamento para o exercício de 

suas atividades, sendo periodicamente atualizados, entre outros aspectos, quanto às 

alterações legais e de práticas contratuais no âmbito da Secretaria da Fazenda; 

5.5.3 – As atividades de fiscalização incluirão, entre outras: 

a) acompanhamento de todas as fases do contrato, exigindo da contratada o 

cumprimento das obrigações contratuais; 

b) medição dos serviços executados, verificação do fornecimento efetuado ou 

realização do evento, emitindo os Boletins de Medição; realizando as 

pertinentes retenções, quando for o caso; 

c) informação ao gestor sobre eventuais necessidades não estipuladas 

contratualmente, mas essenciais à plena realização do objeto contratual; 

d) manutenção do caminho da informação e diálogo junto ao responsável da 

contratada pela execução do objeto contratual; 

e) acompanhamento do cumprimento pela contratada do cronograma de execução 

do objeto contratual; 

f) realização das avaliações em conjunto com o gestor e emitir o pertinente 

Boletim de Avaliação de Desempenho; 

g) ciência ao gestor do contrato das ocorrências na execução contratual; 

h) informação, em relatório, sobre a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

para fins de rescisão contratual, oferecendo sua opinião sobre eventuais 

soluções que entenda adequadas; 
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5.5.3.1 – Para fins de acompanhamento das fases contratuais, será mantido livro de 

ocorrências ou outro instrumento hábil, nos quais serão lançados de forma expressa 

as reclamações, impugnações e outros registros quanto a fatos que sejam 

considerados relevantes pela fiscalização e pela contratada, com a clara 

identificação dos signatários; 

5.5.3.1.1 – As reclamações e impugnações poderão também ser realizadas 

pela fiscalização através de memorandos, cujas cópias, contendo o ciente da 

contratada, serão mantidas em arquivo; 

5.5.3.1.2 – Do livro de ocorrência ou instrumento congênere constará ainda 

o término do prazo contratual, ainda que não ocorrido o recebimento 

definitivo do objeto contratado; 

5.5.3.2 – Para fins probatórios, as correspondências trocadas pela Secretaria da 

Fazenda e contratada serão arquivadas, cronologicamente, junto aos demais 

documentos pertinentes ao contrato, formando o pertinente dossiê contratual; 

5.5.3.3 – As medições serão procedidas mensalmente, salvo estipulação em 

contrário e efetuadas sobre o total dos serviços executados; 

5.5.3.3.1 – O pagamento por medição será feito sobre o valor total dos 

serviços executados, com dedução do já anteriormente pago; 

5.5.3.3.2 – Serviços impugnados não serão objeto de medição até sua total, 

completa e perfeita correção; 

5.5.3.3.3 – Não serão passíveis de medições percentuais partes de serviços 

insuscetíveis de execução parcelada, nem os materiais ainda não aplicados, 

salvo os casos expressamente previstos no instrumento contratual; 

5.5.3.4 – O acompanhamento do cronograma dar-se-á dia a dia pela fiscalização; 

5.5.3.4.1 – Todas as retificações do cronograma, dentro das hipóteses 

contratualmente permitidas, serão confirmadas em carta a ser remetida à 

contratada, na qual esta deverá dar o ciente sobre os novos prazos oriundos 

das retificações; 

5.5.3.4.2 – A fiscalização informará ao gestor do contrato os atrasos 

verificados, discriminando as causas de ocorrência, as providências tomadas 

para solução dos atrasos e as medidas contratuais cabíveis; 

5.5.3.4.3 – Pedidos de dilação de prazos remetidos pela contratada serão 

encaminhados pela fiscalização ao gestor, a quem caberá decidir sobre eles, 

justificando sua decisão e informando à fiscalização; 



 49

5.5.3.4.4 – Na contagem final do prazo, somente serão deduzidos os dias de 

atrasos em virtude de caso fortuito ou força maior, quando eles estiverem 

anotados no livro de ocorrências ou instrumento congênere; 

5.5.3.5 – Verificada a ocorrência de fato para o qual tenha sido estipulada multa 

contratual, a fiscalização fará constar do livro de ocorrência ou instrumento 

congênere e informará ao gestor; 

5.5.3.6 – A fiscalização, tendo verificado que a ocorrência de fato se enquadra entre 

as hipóteses de rescisão contratual, deverá fazê-lo constar do livro de ocorrências 

ou do instrumento congênere; 

5.5.3.6.1 – Internamente, a fiscalização comunicará, imediatamente e por 

escrito, tal fato ao gestor. A informação deverá estar acompanhada da 

opinião da fiscalização quanto a eventuais soluções cabíveis ao caso; 

5.5.4 – As atividades do gestor incluirão, entre outras: 

a) manter-se ciente do desenvolvimento de todas as fases do contrato, com o 

devido acompanhamento do saldo contratual; 

b) conferir e assinar o Boletim de Medição e demais documentos obrigatórios; 

c) adotar as medidas pertinentes em caso de necessidade de alterações contratuais; 

d) aplicar, em consonância com as hipóteses contratuais, as multas pertinentes, 

notificando, por escrito a contratada, para os fins dispostos nos subitens 5.2.7 e 

5.5.4.3 deste Manual, efetuando consulta à Representação da Procuradoria 

Geral do Estado quando entendê-la necessária; 

e) analisar o cumprimento de cronograma para subsidiar a atuação do órgão de 

planejamento, em face do projeto em que a contratação esteja contida; 

f) manter estreito contato com o responsável pela fiscalização, para efetiva 

obtenção da fiel realização do objeto contratual; 

g) realizar o recebimento, provisório e definitivo, do objeto contratual executado; 

h) analisar as soluções cabíveis quanto às informações sobre ocorrência de 

situação de rescisão contratual; 

i) liberar as retenções, na forma contratualmente prevista; 

5.5.4.1 – Feita a medição pela fiscalização, o gestor o assinará disponibilizando-o, 

no prazo contratual, à contratada; 

5.5.4.2 – Estando de posse de informação da fiscalização quanto à necessidade de 

alteração na realização do contrato ou nas estipulações contratuais, o gestor adotará 

as providências cabíveis; 
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5.5.4.3 – Na aplicação de multas, nos termos deste Manual, o gestor atentará aos 

seguintes procedimentos; 

5.5.4.3.1 – Verificada a ocorrência de fato para o qual tenha sido estipulada 

multa contratual, a fiscalização fará constá-lo do livro de ocorrência ou 

instrumento congênere e informará o gestor; 

5.5.4.3.2 – O gestor, informado da ocorrência de situação permissiva de 

aplicação de multa, notificará a contratada, que poderá, querendo, apresentar 

defesa, garantindo à contratada o prazo de 30 (trinta) dias; 

5.5.4.3.3 – Não apresentando defesa ou sendo julgada insuficiente a defesa 

da contratada pelo gestor do contrato ou pelo órgão, conforme procedimento 

interno, a multa será considerada perfeita, sendo descontada do faturamento 

subseqüente; 

5.5.4.3.4 – A decisão quanto à aplicação ou não da multa deverá ser 

justificada, sendo comunicada à contratada. 

5.5.4.4 – A entrega do objeto contratual deverá ser realizada através de Termo de 

Recebimento Definitivo; 

5.5.4.4.1 – Concluído o objeto contratual, o gestor procederá ao seu 

recebimento, no prazo contratual estipulado; 

5.5.4.4.2 – Em casos especiais, o gestor poderá providenciar a constituição 

de Comissão para recebimento do objeto contratado; 

5.5.4.4.3 – Do Termo de Recebimento Definitivo constarão: 

a) natureza da contratação; 

b) data de início; 

c) data de conclusão; 

d) o valor das multas acaso aplicadas, bem como discriminação 

de multas aplicadas e relevadas; 

e) declaração quanto à observação ou não das especificações em 

sua plenitude; 

f) declaração formal pela contratada, confirmando que, no prazo 

de garantia oferecido e aceito pela Secretaria da Fazenda, se 

obriga a corrigir, à sua custa, os defeitos ou imperfeições 

verificadas; 

g) ampla, rasa, plena e geral quitação da contratada no que 

concerne a quaisquer créditos e valores oriundos do contrato; 



 51

h) indicação de retenções realizadas pela Secretaria da Fazenda; 

i) outras circunstâncias consideradas relevantes; 

5.5.4.5 – Uma vez firmado o Termo de Recebimento Definitivo pelas partes, será 

considerado efetivamente recebido o objeto contratual; 

5.5.4.6 – Poderá ocorrer recebimento provisório, caso em que será lavrado Termo 

de Recebimento Parcial, que atenderá, no que couber, ao disposto no subitem 

5.5.4.4.3 deste manual, estando discriminadas a parte recebida e a pendente; 

5.5.4.7 – Quando o gestor for informado pela fiscalização da ocorrência de fato que 

se enquadre na hipótese de rescisão contratual, analisará as sugestões de solução 

apresentadas pela fiscalização; 

5.5.4.7.1 – Feita sua análise, o gestor adotará as medidas cabíveis dentro dos 

procedimentos internos do órgão; 

5.5.4.7.2 – Caso se opte pela rescisão contratual, o órgão deve buscar a 

orientação da Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

5.5.4.8 – Somente serão liberadas as retenções, quando previstas, após a lavratura 

do Termo de Recebimento Definitivo pelas partes contratadas.  

 



 52

Capítulo 6 – Contratações Especiais 

 

6.1 – Generalidades:  

6.1.1 – Nas contratações especiais de que trata este Capítulo, atentar-se-á, no que couber, 

às disposições contidas neste Manual; 

6.1.1.1 – Para as situações de alienação direta, por Licitação dispensada, atentar-se-

á ainda ao que dispõe a legislação aplicável. 

 

6.2 – Alienação de Bens: 

6.2.1 – Bens Imóveis; 

6.2.1.1 – As alienações de bens imóveis dar-se-ão na modalidade de Concorrência, 

admitida a adoção do Leilão, quando assim justificadamente decidido pela 

Secretaria da Administração; 

6.2.1.2 – As alienações de bens imóveis respeitarão as normas internas, elaboradas 

pela Secretaria da Administração; 

6.2.2 – Bens Móveis; 

6.2.2.1 – Os bens móveis serão alienados mediante Leilão, nos termos previstos na 

legislação aplicável; 

6.2.2.2 – Em casos omissos, o órgão interessado na alienação deverá consultar a 

Secretaria da Administração, para as pertinentes instruções; 

6.2.3 – Bens Móveis Inservíveis; 

6.2.3.1 – Os bens móveis inservíveis poderão ser alienados através de Licitação na 

modalidade Leilão, respeitados os valores de avaliação mínima; 

6.2.3.2 – No caso dos bens móveis inservíveis do tipo sucata, preferencialmente 

adotar-se-á o Leilão com apresentação dos lances em envelopes fechados, quando 

demonstrada a sua necessidade, visando melhor atendimento ao princípio da 

economicidade; 

6.2.3.2.1 – Nos casos em que a adoção do procedimento licitatório 

demonstre custos incompatíveis com o valor da avaliação mínima, poder-se-

á proceder a alienação de forma direta, mediante solicitação de propostas a 

potenciais compradores, respeitando-se o procedimento próprio às 

contratações diretas; 
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6.2.3.3 – Os bens móveis inservíveis poderão ser objeto de doação, desde que 

caracterizada situação de calamidade pública ou sendo sua destinação vinculada a 

projetos e ações de interesse público; 

6.2.3.3.1 – No caso de doações de bens móveis inservíveis, a autorização 

caberá ao Secretário da Fazenda, com subdelegação aos titulares dos órgãos. 

6.3 – Locação e Arrendamento: 

6.3.1 – Na locação de bens e arrendamentos de bens móveis e imóveis, atender-se-á às 

normas internas da Secretaria da Fazenda, ouvida a Representação da Procuradoria Geral 

do Estado e aprovadas pelo Secretário da Fazenda. 

 

6.4 – Comodato: 

6.4.1 – Os comodatos serão realizados por contratação direta; 

6.4.2 – A autorização do comodato, quando se tratar de bem de propriedade do Estado, 

caberá ao Secretário da Fazenda; 

6.4.2.1 – Quando a Secretaria da Fazenda figurar como comodatária, a autorização 

caberá ao Secretário da Fazenda; 

6.4.3 – As minutas contratuais serão submetidas à Representação da Procuradoria Geral 

do Estado em face das peculiaridades contratuais. 

 

 

 



 54

Capítulo 7 – Outras Figuras Negociais 

 

7.1 – Convênios: 

7.1.1 – Quando ocorrerem interesses mútuos e precípuos entre a Secretaria da Fazenda e 

outras entidades, visando a execução de objeto de cunho social, educacional ou cultural, 

poderá ser celebrado convênio; 

7.1.2 – A celebração dos convênios dependerá sempre de aprovação prévia do Plano de 

Trabalho, para execução do objeto convenial; 

7.1.2.1 – O Plano de Trabalho conterá obrigatoriamente a previsão de aporte 

financeiro para realização do objeto convenial, prazos e etapas de execução e forma 

de repasse do aporte financeiro; 

7.1.3 – Do instrumento convenial constarão, entre outras cláusulas, aquelas que 

estabeleçam os encargos dos partícipes, o aporte financeiro, a forma de repasse, prazo de 

vigência, previsão de encerramento e denúncia; 

7.1.3.1 – Na forma de repasse, deve estar estabelecidos a forma e o prazo para 

comprovação de uso dos repasses, que, não sendo atendidos, importarão na 

impossibilidade de realização do repasse subseqüente; 

7.1.3.2 – Deverá estar explicitado que, por ocasião do advento do termo, 

encerramento ou denúncia, impondo a extinção do convênio, o partícipe 

beneficiário do aporte financeiro realizará prestação de contas final, sob pena de 

legitimar o partícipe repassador a exigi-la judicialmente; 

7.1.3.3 – À extinção do convênio, mediante a prestação de contas final, o partícipe 

repassador exigirá a restituição de saldos do aporte financeiro que, apesar de 

repassados, não foram utilizados ou foram indevidamente utilizados pelo partícipe 

beneficiário; 

7.1.4 – Quando da celebração de convênios com a União ou Municípios, a autorização 

estará obrigatoriamente adstrita à competência do Secretário da Fazenda; 

7.1.5 – As minutas dos instrumentos conveniais serão submetidas à apreciação da 

Representação da Procuradoria Geral do Estado. 

 

7.2 – Termos de Cooperação: 

7.2.1 – Quando ocorrerem interesses mútuos e precípuos entre a Secretaria da Fazenda e 

outras entidades, visando a execução de objeto de cunho técnico, poderá ser celebrado 

Termo de Cooperação; 
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7.2.1.1 – Aos Termos de Cooperação, aplicam-se as regras procedimentais atinentes 

aos convênios, consoante disposto no item 7.1 deste Manual; 

7.2.2 – Poderão, ainda, ser utilizados Termos de Cooperação, instrumentalizados por 

convênios específicos, quando se pretender cooperação ampla com definição de projetos 

em tempo futuro. 

 

7.3 – Protocolos de Intenções: 

7.3.1 – Poderão ser assinados Protocolos de Intenções, os quais não importam na 

assunção de encargos e obrigações, mas na mera explicitação de intenções futuras quanto 

a projetos de interesse comum pelas signatárias; 

7.3.1.1 – Quando os Protocolos de Intenções previrem estudos pelos signatários, os 

responsáveis arcarão com os custos respectivos; 

7.3.2 – A autorização para celebração dos protocolos será de competência do Secretário 

da Fazenda; 

7.3.2.1 – Sempre que autorizada a celebração de Protocolos de Intenções, tal fato 

deve ser comunicado, em prazo não superior a 5 (cinco) dias, à autoridade 

imediatamente superior àquela que concedeu a autorização; 

7.3.3 – As minutas dos Protocolos de Intenções serão submetidas à apreciação da 

Representação da Procuradoria Geral do Estado.  
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Capítulo 8 – Avaliação e Controle 

 

8.1 – Avaliação: 

8.1.1 – Os órgãos que possuírem estruturas internas de solicitação para contratação, 

poderão, através destas, realizar avaliações quanto à adequação dos procedimentos 

empregados, no seu âmbito, às suas orientações e às normas contidas neste Manual; 

8.1.1.1 – As avaliações podem ser realizadas a partir de programas estabelecidos 

pela própria estrutura interna ou em razão de requerimento das áreas a serem 

avaliadas; 

 8.1.1.1.1 – Na realização das avaliações, poderá ser requerida análise da 

Representação da Procuradoria Geral do Estado; 

8.1.1.2 – Quando inexistir estrutura interna de contratação, a avaliação poderá ser 

realizada pelo Serviço Técnico, mediante solicitação do órgão; 

8.1.1.3 – O resultado da avaliação será objeto de relatório, que será remetido à área 

avaliada e do qual constará, conforme o caso, as desconformidades mais comuns, 

sugestões quanto a treinamento, disponibilização mais ampla das orientações 

contratuais, entre outros aspectos considerados relevantes; 

8.1.2 – O Serviço de Material fará avaliação e controle da atividade de obtenção de 

materiais e equipamentos, através de auditorias e acompanhamento de indicadores. 

 

8.2 – Controle: 

8.2.1 – A Auditoria Geral do Estado avaliará a eficiência e eficácia do sistema de controle 

da atividade contratual (Licitação e Contrato), através da utilização de técnicas e 

procedimentos decorrentes dos princípios gerais de auditoria; 

8.2.2 – Sempre que realizada auditoria, pertinente a aspectos contratuais, o relatório 

deverá ser encaminhado à Auditoria Geral do Estado e submetido à Representação da 

Procuradoria Geral do Estado, que orientará às respostas a serem oferecidas; 

8.2.2.1 – Nenhuma auditoria externa que detecte falha por parte da Secretaria da 

Fazenda em práticas contratuais, deve restar sem a pertinente resposta. 
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Capítulo 9 – Disposições Finais 

 

9.1 – Sanções Administrativas: 

9.1.1 – A Secretaria da Fazenda poderá aplicar sanções administrativas às empresas que 

com ela negociem, desde que os atos praticados signifiquem caracterização de ato ilícito 

ou de atos prejudiciais àquela; 

9.1.2 – De acordo com a gravidade do ato praticado, caberá a aplicação das seguintes 

sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão de contratação, suspensão na participação em licitações e suspensão 

e impedimento de inscrição cadastral; 

d) inidoneidade para contratar; 

9.1.2.1 – As sanções aplicadas estender-se-ão aos sócios das empresas sancionadas; 

9.1.2.2 – A advertência será cabível sempre que o ato praticado, ainda que lícito, 

não for suficiente para a obtenção do fim pretendido, ou cuja prática não tenha 

possibilidade de acarretar danos à Secretaria da Fazenda; 

9.1.2.2.1 – A aplicação de tal penalidade importará na comunicação da 

advertência à empresa, ficando registrado tal fato junto ao órgão técnico da 

Secretaria da Fazenda, independentemente de tratar-se de empresa 

cadastrada, ou não; 

9.1.2.2.2 – A reincidência de prática punível com advertência importará na 

aplicação da penalidade de suspensão branda; 

9.1.2.2.3 – A aplicação da advertência será decidida pela autoridade que 

celebrou o contrato; 

9.1.2.3 – A suspensão será cabível sempre que o ato praticado for suficiente para a 

realização do intento almejado e possa causar, ou tenha causado, dano à Secretaria 

da Fazenda; 

9.1.2.3.1 – Consoante o dano ocorrido ou passível de ocorrência, a 

suspensão será branda, média ou grave; 

9.1.2.3.1.1 – O prazo da penalidade correrá a partir da notificação 

de sua aplicação; 

9.1.2.3.2 – A aplicação da penalidade de suspensão será obrigatória; 
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9.1.2.3.3 – A penalidade pode, além do advento do termo de duração, ser 

condicionada ao implemento de condutas pertinentes à razão de aplicação da 

sanção, tais como reparo aos danos causados; 

9.1.2.3.4 – A sanção de suspensão importará, durante sua vigência, na 

impossibilidade de contratar com a Secretaria da Fazenda, e de requerer 

cadastramento ou suspensão de registro cadastral, se existente, respeitada a 

abrangência de aplicação da sanção; 

9.1.2.3.5 – Se existir contrato vigente entre a Secretaria da Fazenda e a 

empresa sancionada, a Secretaria da Fazenda terá a faculdade de rescindi-lo 

de pleno, mantê-lo vigente, condicionado ou não, à apresentação de 

garantia, na modalidade por ela determinada, proporcional ao prazo restante 

da contratação e sem que a garantia impacte no preço contratual, respeitada 

a abrangência de aplicação da sanção; 

9.1.2.3.6 – A aplicação da sanção será decidida pelo Secretário da Fazenda; 

9.1.2.3.7 – A aplicação de tal penalidade importará na comunicação da 

suspensão à empresa, ficando registrado tal fato junto ao órgão técnico da 

Secretaria da Fazenda, independentemente de tratar-se de empresa 

cadastrada, ou não; 

9.1.2.3.8 – A reincidência de prática punível com suspensão, em que grau 

seja, importará na aplicação da penalidade de inidoneidade para contratar; 

9.1.2.4 – A sanção de inidoneidade para contratar ocorrerá nos casos em que estiver 

efetivamente comprovada intenção de causar o dano consubstanciado; 

9.1.2.4.1 – O prazo da penalidade será aplicado pela Secretaria da 

Administração, por proposta da Secretaria da Fazenda; 

9.1.2.4.1.1 – A aplicação da penalidade estender-se-á a todos os 

contratos; 

9.1.2.4.1.2 – A penalidade pode, além do advento do termo de 

duração, ser condicionada ao implemento de condutas pertinentes 

à razão de aplicação da sanção, tais como reparo aos danos 

causados; 

9.1.2.4.2 – A sanção de inidoneidade importará, durante sua vigência, na 

impossibilidade de contratar com o Estado e de requerer cadastramento ou 

cancelamento de registro cadastral, se existente; 



 59

9.1.2.4.2.1 – A inidoneidade importa na faculdade para a 

Secretaria da Fazenda em rescindir contratos acaso vigentes com 

a sancionada, ou mantê-los vigentes, de forma condicionada à 

apresentação de garantia, na modalidade por ela determinada, 

proporcional ao prazo restante da contratação e sem que a 

garantia impacte no preço contratual; 

9.1.2.4.3 – A aplicação da sanção será decidida sempre pelo Secretário da 

Fazenda; 

9.1.2.4.3.1 – A aplicação de tal penalidade importará na 

comunicação da inidoneidade à empresa, ficando registrado tal 

fato junto ao órgão técnico da Secretaria da Fazenda, 

independentemente de tratar-se de empresa cadastrada, ou não; 

9.1.2.5 – A multa, como sanção administrativa, terá caráter de sanção alternativa 

sob faculdade de previsão pela Secretaria da Fazenda. Assim, nas sanções de 

suspensão, a penalidade pode possibilitar à empresa o pagamento de multa em 

detrimento do prazo de suspensão e implemento de condições; 

9.1.2.5.1 – A multa não poderá ser superior, respectivamente, às situações 

de suspensão branda, média ou grave; 

9.1.2.5.2 – A opção pela empresa no pagamento da multa não afastará os 

efeitos da suspensão para fins de reincidência; 

9.1.2.5.3 – A multa por interposição de recursos meramente 

procrastinatórios será decidida pela Secretaria da Fazenda. O não pagamento 

da referida multa importará na suspensão da empresa; 

9.1.3 – Os órgãos nomearão Comissão para Análise de Aplicação de Sanções, para a qual 

será remetida informação sobre atos considerados passíveis de redução; 

9.1.3.1 – A Comissão, tomando conhecimento do ato e de posse das evidências e 

provas, notificará à empresa para, em 30 (trinta) dias, apresentar defesa escrita; 

9.1.3.2 – Apresentada ou não a defesa, a Comissão elaborará relatório, do qual 

constará a discriminação dos fatos, evidências e provas existentes, resumo do teor 

da defesa da empresa, se apresentada, definição sobre a ocorrência, ou não, de ato 

passível de aplicação de sanção, sanção aplicável e sua abrangência e, se for o caso, 

a possibilidade de estipulação de multa e seu valor, como sanção alternativa; 

9.1.3.2.1 – Para formação de seu convencimento, a Comissão poderá 

realizar diligências, respeitado o direito de participação da empresa; 
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9.1.3.3 – A Comissão encaminhará seu relatório à Comissão Especial Permanente, 

que analisará o cumprimento dos trâmites regulares, proporcionalidade na aplicação 

da pena, remetendo cópia do relatório e seus comentários à autoridade hábil para a 

determinação da aplicação da penalidade;  

9.1.4 – A autoridade competente decidirá pela aplicação ou não da sanção, notificando a 

empresa; 

9.1.4.1 – Caso a decisão seja de aplicação da penalidade, dela deve constar a sanção 

aplicada, sua abrangência, a possibilidade de substituição por multa, se for o caso, 

já estipulado seu valor e prazo para pagamento, sendo encaminhada cópia à 

Comissão; 

9.2 – Situações Especiais: 

9.2.1 – As situações especiais não previstas, bem como aquelas oriundas de fatos 

supervenientes, serão objeto de análise pela Representação da Procuradoria Geral do 

Estado, que poderá valer-se da oitiva de outros órgãos do Estado, submetendo aprovação 

de alterações do Manual ao Secretário da Fazenda; 

9.2.2 – As situações que não demandem alterações do Manual, mas mera orientação 

interpretativa poderão ser realizadas pelos órgãos a que competirem, sempre ouvida 

previamente a Representação da Procuradoria Geral do Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho não se encerra e não se esgota. O Manual necessariamente deverá, no 

futuro, sofrer alterações e acréscimos a fim de que permaneça atualizado e viável quanto 

a sua utilidade prática, ainda mais porque as reformas e mudanças estruturais que já estão 

ocorrendo no País, levarão consequentemente, a um aperfeiçoamento no ordenamento 

jurídico, principalmente em relação à normas que regem o sistema de compras do setor 

público. 

 

Hoje já é noticiado pela imprensa as mudanças que ocorrerão na Lei nº 8.666, a exemplo 

da matéria publicada na Gazeta Mercantil em 31/10/2001, de autoria de Rogério dy la 

Fuente, como transcrita a seguir: “Governo promete aperfeiçoar a Lei nº 8.666. O 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares, afirmou ontem que o 

governo federal pretende encaminhar nos próximos dias consulta pública para propor 

alterações na Lei 8.666/93.” E continua o articulista: “Nossa proposição diz mais respeito 

a atualizar a lei propriamente, do que modificá-la, disse o Ministro. Quando a lei foi 

editada, não havia recursos de tecnologia que permitissem, por exemplo, pregões 

eletrônicos. Também ainda não havia sido empreendida a reforma do Estado e por isso 

são necessárias adaptações.” 

 

A Bahia, por sua vez e após ter sido enterrada a cultura inflacionária que existia no País, 

saiu na frente dos demais Estados ao implantar em caráter experimental o 

COMPRASNET, portal de compras para atender às aquisições de materiais e serviços 

através de dispensa de licitação, cujo valor não pode ultrapassar R$ 5.600,00. Tão logo 

esteja integralmente implantado, será incorporado ao Manual. 

 

De forma semelhante se procederá com as mudanças que porventura vierem a ocorrer no 

âmbito federal. As novas regras ou a criação de novas figuras sempre e de imediato serão 

inseridas ao Manual. 

 

Para finalizar e sendo a proposta aceita, o Manual poderá ser, após pequenas adaptações, 

utilizado por todos os Órgãos Estaduais que sejam gestores, principalmente, de suas 

próprias compras. 
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